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МИЛЕНКОЈАХУРА

ПО СВЕ ЋЕ НО СЕ НИ МА МАЈ КЕ ЈО КЕ, УЈА КА ЂУ РЕ
И ЂЕ ДА ЛА ЗА РА ЕК МЕ ЧИ ЋА, КО ЈИ СУ МЕ ДА РО ВА ЛИ  

ДРА ГО ЦЈЕ НИМ СА ЗНА ЊИ МА О ПРО ШЛОМ ВРЕ МЕ НУ, 
ЉУ БА ВИ ПРЕ МА ПРЕ БИ ЛОВ ЦИ МА И СРП СКОМ РО ДУ

Ми лен ко Ја хура

 

УВОД НЕ НА ПО МЕ НЕ

Пре би лов ци за хтје ва ју и за слу жу ју обим ни ји и са др жај ни ји рад о њи
хо вом по стан ку, на зи ву, по ри је клу и раз во ју се о ских по ро ди ца, не го 
што је то ова скромнa књижицa. Сва ка ко, то ме би тре бало да се по
све те по зна ти ји и по стру ци, по зва ни ји ауто ри. Че ка ју ћи да се све то 
по ја ви, ис кр сла је при је ка по тре ба за ова квим, кра ћим ра дом, ко ји је 
основ но раз ма тра ње пи та ња про шло сти се ла.

Раз лог пу бли ко ва ња ова квог, нео бим ног и још не ком плет ног ра да, је 
у по тре би су прот став ља ња ра зним опа сно сти ма ко ји ма су из ло же ни 
Пре би лов ци и срп ски на род у Хер це го ви ни, по сли је ужа сног стра да
ња у два де се том ви је ку. Основ не чи ње ни це о про шло сти Пре би ло ва
ца, а по себ но бо гат ство и ље по ту пре би ло вач ког пре да ња, тре ба ло је 
утвр ди ти, за пи са ти и об ја ви ти, да би се са чу ва ле од за бо ра ва и да би 
се са њи ма, при је дру гих, упо зна ли пре би ло вач ки на ра шта ји, ра си ја
ни по сви је ту. По ред то га, овај рад тре ба да бу де и ну жан чин су прот
став ља ња агре сив ној про па ган ди осва ја ча, ко ји је упор ном екс пан зи
јом, зло чи ни ма и пр ља вом по ли ти ком за у зео про стор на ко ме не ма 
сво јих ста рих оби љеж ја и тра ди ци је. За то, сву ста ри ну срп ску, што 
сам ни је уни штио, осва јач про гла ша ва за сво ју, гра де ћи на фал си фи
ка ти ма пред ста ву о исто риј ском и ет нич ком пра ву на ту ђој зе мљи. 

У од су ству ор га ни зо ва ног од го во ра на ро дажр тве, ова књи жи ца је са
мо „пр ва по моћ“ у од бра ни исти не и успо ме не на ча сне прет ке ко ји 
су вје ко ви ма чу ва ли на род не ври јед но сти у окол но сти ма да ле ко те
жим од да на шњих. Она је и по зив, а на дам се и под сти цај, за уче шће 
у ства ра њу не ког пот пу ни јег и обим ни јег дје ла, сви ма ко ји ма су Пре
би лов ци ври јед ност за ко ју се тре ба бо ри ти.
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ХУМ – ХЕР ЦЕ ГО ВИ НА

Хум – Хум ска зе мља – За ху мље су ста ри на зи ви за област ко ја се да
нас на зи ва Хер це го ви ном, а она је ста ра, ма тич на зе мља и исто риј
ска др жав на област срп ског на ро да. То по твр ђу ју сви очу ва ни исто
риј ски из во ри и сви озбиљ ни на уч ни ци. По про сто ру ко ји за у зи ма, 
до брим ди је лом кр ше ви том и па сив ном, као и по бро ју ста нов ни ка, 
Хер це го ви на је ма ла област, али њен зна чај да ле ко пре ва зи ла зи по
ме ну те па ра ме тре. До каз за то је ми ле ни јум ска бор ба из ме ђу ве ра, 
ци ви ли за ци ја и др жа ва, за пре власт у Хер це го ви ни, а све ви ше и за 
ис кљу чи ви посjед ове по кра ји не. 

Хум или Хер це го ви на, не ка да је за у зи ма ла мно го ви ше те ри то ри ја. 
При па да ли су јој При мор је, од Ри сна до Це ти не, из у зев гра да Ду
бров ни ка, гор ње Под ри ње, ве ћи дио По ли мља и за пад ни дио да на
шње Цр не Го ре. Два ви је ка, Хум са При мор јем, при па дао је Не ма њи
ном бра ту Ми ро сла ву, Не ма њи и ње го вим по том ци ма, а при је свих 
Раст ку Не ма њи ћу – Све том Са ви. Са ва, као пр ви ар хи е пи скоп са мо
стал не Срп ске пра во слав не цр кве, осни ва Хум ску епар хи ју, као тре
ћу у ран гу, иза Ра шке и Зет ске, са сје ди штем у Сто ну, на по луо стр ву 
Пе ље шац. Та ко је би ло све до вре ме на кра ља Сте ва на Де чан ског и 
ње го вог си на ца ра Ду ша на. У њи хо во ври је ме Ср би ја гу би ве ћи дио 
да на шње Хер це го ви не у ко рист ко тро ма нић ке Бо сне, а дио При мор
ја у ко рист Ду бров ни ка. Та да по чи ње ка то ли че ње пра во слав них Ср
ба, по свим ка рак те ри сти ка ма при сил но, ко је са со бом ву че и од на
ро ђа ва ње, пр во у При мор ју, а за тим и у за ле ђу. 

Кра јем 14. ви је ка по чи ње оса мо ста ље ње хум ске вла сте ле Хра ни
ћа–Ко са ча, у од но су на Ко тро ма ни ће ко је се фак тич ки оства ри ло у 
15. ви је ку. Та да се го спо дар Ху ма Сте ван /у на ро ду Шће пан/ Ко са ча 
про гла сио Хер це гом од Све тог Са ве. Ти ме је по твр дио сво ју на ци о
нал ну при пад ност и кон ти ну и тет са др жа вом Не ма њи ћа. Али, убр зо 
је ње го ва област, под на зи вом Хер це го ви на, па ла у тур ско роп ство, 
ко је је тра ја ло че ти ри ви је ка. Оно је до ни је ло но во, у су шти ни при
сил но вјер ско пре о бра ћа ње из хри шћан ства у ислам. У тим исто риј
ским окол но сти ма то је би ло од на ро ђа ва ње и ра ср бља ва ње тј. тур че
ње ве ли ког ди је ла ста нов ни ка Хер це го ви не. 

Кроз вје ко ве, хер це го вач ки Ср би су пред ња чи ли у от по ру тур ском 
роп ству све до аустријс ке оку па ци је 1878.

У ра то ви ма и устан ци ма тро ши ла се и Хер це го ви на и Хер це гов ци. 
Ње ну те ри то ри ју пре у зи ма ла је Дал ма ци ја, пр во мле тач ка, за тим 
аустриј ска и на кра ју хр ват ска, као и Цр на Го ра, пр во као срп ска, а 
по том пре о бра ће на ан ти срп ска др жав на тво ре ви на. Па ра докс и по
ру га исто ри је је чи ње ни ца да је од Хер це го ви не са чу ва но са мо оно 
што су Тур ци успје ли да од бра не, са из у зет ком остат ка мор ске оба ле 
у Бо ки. Ње га је по сли је 1945. при сво ји ла Цр на Го ра. 

Ра то ви и устан ци су до во ди ли и до ма сов ног стра да ња и по мје ра ња 
ста нов ни штва. За то се ка же да је Хер це го ви на ци је ли сви јет на се ли
ла, а се бе ни је ра се ли ла. Још уви јек!?

Аустриј ска оку па ци ја, а по том и анек си ја Бо сне и Хер це го ви не је нај
ве ћа исто риј ска не прав да учи ње на срп ском на ро ду. Она је узрок кр
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ва вих ра то ва у 20. ви је ку, ко ји су од бал кан ских по ста ли и свјет ски, 
са стра шним жр тва ма срп ског на ро да над ко јим је из вр шен ге но цид. 

ПО ЛО ЖАЈ, ОКО ЛИ НА И АР ХЕ О ЛО ШКО НА СЉЕ ЂЕ 
ПРЕ БИ ЛО ВА ЦА

Пре би лов ци су срп ско се ло у ју жној Хер це го ви ни, на обо ду до ли
не Не ре тве, у оп шти ни Ча пљи на, Хер це го вач коне ре тван ски кан тон, 
Фе де ра ци ја БиХ. Од Ча пљи не су уда ље ни 5, од Мо ста ра 35, а од Мет
ко ви ћа (Хр ват ска) 10 км. По ве за ни су до брим ас фалт ним пу тем са 
ма ги стра лом Жу па ња–Опу зен, од ко је су уда ље ни око 3 км. На ла зе 
се на ни ском, бр до ви том те ре ну ко ји се гра ни чи са Пар ком при ро де 
Ху то во бла то (мо чвар ни те рен, са ви ше је зе ра и ри је ком Кру пом) и 
до ли на ма ри је ка Не ре тве и ње не при то ке Бре га ве. 

Овај крај је по знат по број ним ар хе о ло шким ло ка ли те ти ма и спо
ме ни ци ма ма те ри јал не кул ту ре, од пре дан тич ких до но ви јих. По ме
ну ће мо не ке: На ро на, Мо гор је ло, Га бе ла (Дри је ва), Оша њи ћи, Ра ди
мља, По чи тељ, ма на стир Жи то ми слић... 

Пре би лов ци су, на жа лост, ви ше по зна ти по не срећ ној суд би ни у два 
про те кла ра та. У ав гу сту 1941, у ври је ме ве ли ког ге но цид ног по ко
ља Ср ба у Не за ви сној др жа ви Хр ват ској, уста ше су уби ле око 820, 
од укуп но 1000 срп ских жи те ља Пре би ло ва ца. Ме ђу стра ди лим су 
ско ро све же не и дје ца из се ла. Нај ви ше их је уби је но у Шур ма нач кој 
ја ми код Ме ђу гор ја. У ју ну 1992, хр ват ске сна ге су, ми ни ра њем, или 
спа љи ва њем уни шти ле све ку ће и дру ге објек те у се лу, као и цр кву у 
из град њи, са ко сти ма жр та ва уста шког те ро ра, ра зо ри ле се о ско гро
бље и опу сто ши ле сав про стор се ла. По сли је про го на ста нов ни штва 
и ра за ра ња у ју ну 1992, об но ва ма лог бро ја ку ћа у се лу по че ла је у 
је сен 1999, а са њом и по вра так пред рат них ста нов ни ка.

Се ло je билo насељенo још у пре дан тич ком до бу, о че му свје до
че два при ми тив на утвр ђе ња – гра ди не и де се ти не го ми ла – гроб
них мје ста, на ко је је на ба че на ве ли ка хр па ка ме на. У ан тич ко до
ба, пе ри фе ри јом пре би ло вач ког ата ра ишао је ва жан пут од ко га 
су би ли очу ва ни тра го ви мо ста на Бре га ви. У су сјед ним Та сов чи
ћи ма (Не ре зи) и Клеп ци ма (да на шња пра во слав на цр ква), по зна ти 
су оста ци ра но хри шћан ских бо го мо ља. Из сред њег ви је ка, у пре
би ло вач ком за се о ку Ку ли не, очу ван је дио гра ђе ви не „ку ле“. Ма
ло да ље, у Га ји на ма, ис под гро бља, очу ва ни су те ме љи дру гог, не
по зна тог објек та из сред њег ви је ка. У бли зи ни су и дви је не кро по
ле. Јед на, очи глед но ста ри ја, на ла зи се у по љу зва ном „Ви но гра ди“. 
Са сто ји се од де се так гро бо ва са ма сив ним ка ме ним пло ча ма. Оне 
дје ли мич но об ра ђе не, са про стим уре за ним укра си ма. На јед ном 
је уга о ни штит са ма чем пре ко. На се о ском пра во слав ном гро бљу 
у Пре би лов ци ма на ла зи се дру га, за си гур но, мла ђа не кро по ла, 
са не што ви ше спо ме ни ка, чи је су пло че бо ље об ра ђе не. Не ке су 
по ста вље не на гро бо ве на зе мљи, а не ке на мал те ром и ка ме ном зи
да не гроб ни це. На јед ној пло чи на ла зи се ср цо ли ки, ре љеф ни, грб 
штит пре ко ко га је по ста вљен мач. Има и ве ли ких ка ме них кр сто ва 
и кр сто ва уре за них у пло че. Очи глед но, при па да ли су вла сте о ској 



Ми лен ко Ја ху ра

78

по ро ди ци ко ја је жи вје ла у Пре би лов ци ма до тур ске оку па ци је. Уса
мље них сте ћа ка има и на дру гим ло ка ци ја ма.

По ред по ме ну те не кро по ле на ла зе се гро бо ви и спо ме ни ци жи те ља 
Пре би ло ва ца, од сред њег ви је ка до да на шњих да на. Ту су и не ки, ве о
ма ври јед ни ста ри ка ме ни спо ме ни ци, са нат пи си ма на цр кве но сло
вен ском је зи ку. Из тур ског пе ри о да, још ва ља по ме ну ти и ста ри мост 
на Бре га ви, из пр ве по ло ви не 16. ви је ка, два тур ска гро бља (мо жда, 
ди је лом и вој нич каше хид ска, из ра то ва са Мле ча ни ма), за тим два 
„чар да ка“ срп ских по ро ди ца Ме ди ћа и Су хи ћа (за јед нич ки) и Ек ме
чи ћа у Гр ли ћу. Ту су и ста ре ча тр ње „до ли ћу ше“...

ПРЕ БИ ЛОВ ЦИ У ИСТО РИЈ СКОЈ ГРА ЂИ И ЛИ ТЕ РА ТУ РИ

Пре би лов ци су на стра те шкој тач ки, на обо ду до ли не Не ре тве и ње
не при то ке Бре га ве, на до мак ва жних бал кан ских са о бра ћај ни ца чи ји 
се зна чај не сма њу је вје ко ви ма и ми ле ни ју ми ма. За Пре би лов це и 
њи хо ву про шлост по сто ји за ни ма ње, ви ше не го за мно га дру га се ла. 
Се ло је у кра ју о ко ме, по ред свих ужа сних пу сто ше ња, по сто је мно ги 
по ме ни у до ку мен ти ма, на ро чи то у ду бро вач ким и тур ским из во ри
ма. Ипак, пи та ње по стан ка Пре би ло ва ца, по ри је кла ње го вог на зи ва, 
као и по ри је кла глав них и нај ста ри јих пре би ло вач ких по ро ди ца још 
ни је од го нет ну то. Мно га окол на на се ља су под са да шњим на зи ви ма 
по ме ну та у исто риј ским до ку мен ти ма, ста рим и пре ко 800 го ди на. 
Пре би ло ва ца, под овим или слич ним на зи вом не ма у до ку мен ти ма 
све до но ви јег до ба. 

За што не ма по ме на Пре би ло ва ца у ста рим из во ри ма? Могућa су 
разнa об ја шње ња. Јед но од њих је, сва ка ко, да се на се ље до тур ског 
до ба, зва ло друк чи је, без ика кве слич но сти са са да шњим. Дру го, Пре
би лов ци је су на обо ду јед не од глав них бал кан ских ко му ни ка ци ја, али 
ипак ван ње, „у за кло ну“. За о би ла зи ле су се ло за то, че сто, раз не рат не 
дру жи не у сво јим по хо ди ма, али и тр го вач ки ка ра ва ни, па ти ме и за
пи си у до ку мен ти ма. Про блем, а ујед но и иза зов за ис тра жи ва че, је 
и то што Пре би лов це под овим или слич ним име ном не на ла зи мо у 
тур ском по пи су Хер це го ви не, спро ве де ном од 1474. до 1477. г. Ово 
је био пра ви по пис жи вих и пу стих на се ља то га вре ме на, по пис љу ди, 
њи хо ве имо ви не и при хо да. У ње му на ла зи мо ве ли ки број окол них 
на се ља под њи хо вим са да шњим или слич ним на зи ви ма. 

Пра ва је ште та, што не ма Пре би ло ва ца ни у ис тра жи ва њу Јев те Де
ди је ра, са по чет ка 20. ви је ка. Сма тра се да је Де ди јер био у Пре би
лов ци ма и за пи сао до ста то га, али су му те би ље шке не ста ле, од но
сно про па ле за јед но са мно гим дру гим. 

Не на док на див гу би так за ова ква ис тра жи ва ња је уни штава ње срп
ских кул тур ноисто риј ских спо ме ни ка, спи са, ма тич них књи га, над
гробних спо ме ни ка и свих тра го ва по сто ја ња Ср ба у до ли ни Не ре тве 
у два прет ход на ра та од стра не уста ша и стра ног оку па то ра. Пра ва 
тра ге ди ја је уни шта ва ње ко на ка ма на сти ра Жи то ми слић 1942. го
ди не. Та да је про па ла бо га та би бли о те ка, вје ков ни по ме ни ци, књи ге 
при ло жни ка и мно ги дру ги до ку мен ти. 
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Ка ко су Пре би лов ци мо гли до би ти свој на зив, ла ко је прет по ста ви
ти. Ло ги ка упу ћу је да је то у ве зи са лич ним име ном При бил, до ста 
за сту пље ном у Ср би ји, Хер це го ви ни и у Бо сни, то ком сред њег ви је
ка, од но сно са пре зи ме ном При би ло вић, из ве де ном од по ме ну тог 
име на, та ко ђе до ста за сту пље ном. Пре зи ме се са чу ва ло до да нас код 
ри јет ких по ро ди ца. Име се, та ко ђе, ри јет ко да нас сре ће и то у об ли ку 
При би слав. 

Исто ри ча ри, ко ји су се ба ви ли овом те мом, ре дом прет по ста вља ју 
да име се ла по ти че из сред њег ви је ка, од име на При бил, или пре зи
ме на При би ло вић, ве за ног за вла сте лу ко ја се по ми ње у ра зним до
ку мен ти ма, а до до ла ска Ту ра ка. Та ко, Јев то Де ди јер на во ди. „Ве ли
ки вој во да Ра до слав Па вло вић имао је вла сте ли на, ко ји се звао Вукасb 
Приbиловикb, а бан бо сан ски Сте фан имао је жу па на, ко ји се звао 
Ива ханб Прbbиловићb. На њих опо ми ње се ло Пре би лов ци, у сто лач
ком ко та ру“.1

Мар ко Ве го слич но ми сли, али сма тра да Пре би лов ци ни су мо гли 
до би ти име по хум ском кне зу Ива ну При би лу, ко га по ми ње Де ди јер, 
по што он ни је имао по сје де у овом ди је лу Ху ма, већ да је се ло, вје ро
ват но, до би ло име по вој во ди Хум ске зе мље Стје па ну При би ло ви ћу. 
Ве го, чак сма тра, да је овај вој во да и са хра њен на пре би ло вач ком 
гро бљу, под гроб ном пло чом са уре за ним шти том и ма чем и да је 
се ло мо гло на ста ти у 14. ви је ку, ка да се овај вој во да и по ми ње у пи
са ним из во ри ма.2

У јед ном ду бро вач ком до ку мен ту из 1418, ко га је об ја вио Ми хаи ло 
Ди нић, по ми њу се и Та со вац При би ло вић, Ра дак Го ја ко вић и Ми
ле та Осре тић, као вла си ко ји до ли ном Не ре тве, ка ра ва ном, пре но
се то ва ре со ли у Бо сну.3 На име на и пре зи ме на ових љу ди упу ћу ју 
на зи ви два су сјед на срп ска се ла Пре би лов ци и Та сов чи ћи, као и 
то по ни ми у Пре би лов ци ма Го ја нов до и Осре так. По ово ме, као и 
по ло ка ци ји до га ђа ја, ста ле шкој при пад но сти и за ни ма њу лич но сти, 
по ве зи ва ње ових ли ца са Пре би лов ци ма и око ли ном чи ни се вје ро
ват ни јим од Де ди је ро вих и Ве ги них прет по став ки о ве зи на зи ва се ла 
са од ре ђе ним лич но сти ма. Опет, тре ба зна ти да је и име Та со вац би
ло до ста за сту пље но у овом кра ју, али са да шњих на зи ва по ме ну тих 
се ла, ипак не ма у деф те ру, кључ ном до ку мен ту у ко ме су тре ба ли да 
бу ду, уко ли ко су на зи ви Пре би лов ци и Та сов чи ћи на ста ли при је до
ла ска Ту ра ка на ове про сто ре.

Ар хе о лог др Ђу ро Ба слер, у пи сму ауто ру овог тек ста, од 12. фе бру а
ра 1987, на во ди: „ Ja Pri bi lov ce zo vem ta ko pre ma sta ro sla ven skom lič nom 
ime nu „Priбil“, a ri ječ „preбil“ ne ka že ni šta“!

Све ове прет по став ке, са ме по се би, не да ју од го вор на пи та ња о по
ри је клу на зи ва се ла, по што се не те ме ље на из во ру ко ји би их кон

1 Јев то Де ди јер, Хер це го ви на, Но ва књи га – Под го ри ца и Ви до слов – Тре би ње 
2001, стр.71.

2 Mar ko Ve go, Na se lja sred nje vje kov ne bo san ske dr ža ve, Са мо бор 1937. го ди не, 
стра на 96.

3 Ми ха и ло Ди нић, Срп ске зе мљу у сред њем ве ку /зе мље хер це га Све тог Са ве, Ду
бро вач ка сред ње ве ков на ка ра ван ска тр го ви на и Трг Дри је ва у сред њем ве ку/ Срп
ска књи жев на за дру га, Бе о град, 1978, стр. 321.
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крет но по ве зао са по стан ком на зи ва Пре би лов ци од но сно „При би
лов ци“. Пре ма то ме, ни је те шко за кљу чи ти да је са мо се ло по сто ја ло 
мно го при је до ла ска Ту ра ка на ове про сто ре, али и да је на зив се ла 
– Пре би лов ци мо гао на ста ти и ка сни је и да се се ло, мо жда, ни ка да 
и ни је зва ло „При би лов ци“.

Иако ни је са чу ван Де ди је ров из вје штај из са мог се ла, за ис тра жи ва
ње Пре би ло ва ца је дрaгоцјено оно што је Де ди јер за пи сао у су сјед ној 
Ло зни ци у ве зи Дра ги ће ви ћа, нај број ни јег и основ ног пре би ло вач
ког брат ства: „Дра ги ће ви ћи су ста рин ци у Пре би лов ци ма, гдје их је и 
Тур чин за те као. Ода тле су при је 50 го ди на до се ли ли ов дје“.4

НА РОД НО ПРЕ ДА ЊЕ

Де ди је ров за пис из Ло зни це је у скла ду са осно ва ма пре би ло вач ког 
пре да ња, ко је до ла зак Дра ги ће ви ћа у Пре би лов це ве зу је не по сред но 
за пе ри од по тур ском осва ја њу Хер це го ви не. По Де ди је ру, ста рин ци 
су оне по ро ди це, ко је су Тур ци за те кли у Хер це го ви ни, ко је има ју 
по ро дич ну тра ди ци ју, a ко је и око ли на сма тра ста рин ци ма. Пре ма 
то ме, пре би ло вач ки Дра ги ће ви ћи су ри јет ка стар је нич ка по ро ди ца 
у овом ди је лу Хер це го ви не. Стар је нич ких по ро ди ца има ме ђу му
сли ма ни ма и пра во слав ним Ср би ма, али их у овом кра ју не ма ме ђу 
ка то ли ци ма ко ји се ов дје зна чај ни је на се ља ва ју, тек од по сли је 1700. 
го ди не. Од срп ских по ро ди ца ста рин ци су и Бу лу ти у Пре би лов ци ма, 
а у окол ним се ли ма још и Зе лен ко ви ћи, Пу ха ли, По крај чи ћи, Ма ру
ши ћи, На да жди ни, Ре љи ћи, Ман дра пе, Лој пу ри, Бр сти не, Ме да ни, 
Бу кви ћи, Ћук, Мир ко ви ћи, Јо ки ћи...

Пре зи ме Дра ги ће вић по ти че од срп ског лич ног име на Дра гић. Ни је 
ло гич но да по ти че од име на Дра го, јер би та да би ло Дра го вић или 
Дра гић. Дра ги ћи ма се у Пре би лов ци ма, не зва нич но, зо ву Дра ги ће
ви ћи, ко ји су за др жа ли ово ста ро пре зи ме. У пр вом деф те ру Хер це
го ви не по ми ње се, та ко, Дра гић син Ра ди во јев, ко ји је био вла сте лин. 
Ње го ва ба шти на, ко ја је при па да ла Да бру, је оста ла пу ста, па ју је 
Исабег, дао не ком вла ху Ву ки ћу /Ми ло ра до ви ћу? – М.Ј./, та ко ђе у 
ба шти ну, на ко ју ни је пла ћао де се ти ну.5

Пре би ло вач ко пре да ње ка же да су пре ци Дра ги ће ви ћа има ли вла
сте о ски ста тус и да су у Дра че ву / око 6 км за пад но од Пре би ло ва ца, 
а 3 км ис пред Мет ко ви ћа/ има ли „ку лу“. Јед ног од Дра ги ће ви ћа, ко ји 
је био из у зет но ли јеп, оте ла је не ка ита ли јан ска плем ки ња / „мле тач
ка кра љи ца“/, да јој бу де љу бав ник. Она га је на ма ми ла на сво ју ла ђу, 
ко јом је до пло ви ла до Дра че ва, као да му по ка же сво је ода је. Док је 
он то раз гле дао, ла ђа је кре ну ла и от пло ви ла за Ве не ци ју! 

Дру ги брат се по тур чио, тј. при мио ислам и од ње га по ти чу Му рат
бе го ви ћи у Ви ши ћи ма / се ло до Дра че ва, 4–5 км од Пре би ло ва ца/. 

У Дра че ву по сто је оста ци ку ле. При ча о от ми ци и пре ба ци ва њу у Ита
ли ју ни је из ван ре ал но сти то га вре ме на. Мно ги до ку мен ти по твр ђу ју 

4 Ј. Де ди јер, на ве де но, стр. 262.

5 Ah med Ali čić, Po i me nič ni po pis vi la je ta san dža ka Her ce go vi na, Ори јен тал ни ин
сти тут – Са ра је во, 1985, стр. 604.



ПРЕ БИ ЛОВ ЦИ

81

по ја ву от ми ца и про да ју ста нов ни ка Бо сне у ро бље, у то ври је ме. Ро
бље је про да ва но и у Ду бров ник, али и пре ко мо ра. И по вод от ми це је 
мо гућ, ако се има у ви ду ста ње ду ха у Ита ли ји то га до ба, опи са но и у 
„Де ка ме ро ну“. Му рат бе го ви ћи су се „ро ђа ка ли“ са Дра ги ће ви ћи ма, а 
пре зи ме ука зу је на бе гов ско, од но сно вла сте о ско по ри је кло по ро ди
це, па би и пре ци Дра ги ће ви ћа мо гли да бу ду вла сте ла са по сје ди ма 
у ра зним мје сти ма.

Тре ћи брат (Дра гић?) је, у то ври је ме, пре шао у Пре би лов це, гдје 
су, од ра ни је има ли сво ју ба шти ну. Имао је три си на: Дра гу, Би лу 
и Сто ја на. Пр ве го ди не ни су има ли ку ће. Дру ге су, из над сје ве ро 
источ не стра не До ла, са зи да ли не ки ку ће рак од „су хо зи ди не“ – зи да 
од ка ме на, без по ве зи ва ња са креч ним мал те ром. Ту и да нас по сто је 
те ме љи њи хо вих зградa, па се тај то по ним зо ве Оме ђи не. Бра ћа су 
До и дру го не по крет но има ње по дје ли ли на три ди је ла. 

Пре ма на ве де ном, пре зи ме пре би ло вач ких Дра ги ће ви ћа би мо гло 
на ста ти, на пре ла зу из 15. у 16. ви јек, од име на ро до на чел ни ка брат
ства Дра ги ћа. По пре да њу, док су жи вје ли у Дра че ву, он и ње го ва 
бра ћа су се пре зи ва ли Пле ми ћи.

Сто јан је, чу ва ју ћи ов це по Кле па шни ци, сту пио у љу бав ну ве зу са 
му сли ман ском дје вој ком из по ро ди це Сје ки ри ца, из се ла Че ље ва. 
Дје вој ка је за труд ни ла. Сто јан је, да не би из гу био гла ву, мо рао да 
се њо ме оже ни и да се сам по тур чи. Ка кво му је но во име би ло ни је 
по зна то, али се при ча да су му Тур ци да ли пре зи ме Гр бе ша (или Гр
би ца?). У зре лим го ди на ма ишао је у Ме ку, на Ћа бу, као и сва ки пра
во вјер ни Му ха ме дов сљед бе ник ко ји је имао нов ца. Ово ука зу је да су 
ста ри Дра ги ће ви ћи у Пре би лов ци ма има ли од ре ђе но бо гат ство, као 
и сво ју зе мљу. Гр бе ша је, као и дру ги до ма ћи ни у то ври је ме, но сио 
та пи је о зе мљи за по ја сом. По по врат ку из Ме ке срео је у Ца ри гра ду 
Ко су, зе мља ка из Ду бра ва. На пи та ње ка ко му је по ро ди ца у Пре би
лов ци ма, Ко со је Гр бе шу сла гао да су му сви по мр ли. Ово је Гр бе шу 
те шко по го ди ло па по што му ви ше ни је би ло ста ло до жи во та, про да 
ве ћи дио има ња Ко си, пре да ју ћи му та пи је. Дру га вер зи ја ове при
че је да је Гр бе ши но има ње ку пио Ма ло кос из Стру га код Ча пљи не. 
Обе ове по ро ди це би ле су агин ске и има ле су у Пре би лов ци ма сво је 
по сје де. У пре би ло вач ком ата ру по сто је то по ни ми Ма ло ко со ви на и 
Око си не, док ста нов ни ци ду брав ских се ла пре би ло вач ки Гни је дац 
на зи ва ју Ко си но вац, та ко да у овој при чи мо гу оста ти и Ко со, и Мал
кос. По до ла ску у Са ра је во Гр бе ша је са знао да га је Ко со (или Ма ло
кос?) пре ва рио, па је убр зо, по по врат ку у Пре би лов це, „сви снуо од 
му ке“. Иза ње га су оста ла жен ска дје ца. Јед на ћер ка му се уда ла за 
Шо шу из ду брав ског се ла Би во ље Бр до, па су пре ко ње Шо ше до шли 
у Пре би лов це, на же нин ство или на ма те рин ство, тј. на оста так има
ња Сто ја на Дра ги ће ви ћа – Гр бе ше. 

Те рен Пре би ло ва ца, ко ји им је при па дао као ба шти на, пру жао је бра
ћи иде ал не усло ве за сто чар ство, зе мљо рад њу и ри бо лов па су бр зо 
мо гли да стек ну од ре ђени име так. Бра ћа Дра го и Би ле и њи хо во по
том ство оста ју у пра во сла вљу. Они су, за не ко ври је ме, сте кли мо
гућ ност да за јед но на пра ве бо љу ку ћу, зи да ну ка ме ном и мал те ром 
у цен тру да на шњих Пре би ло ва ца. Пр во бит но се зва ла ку ла, а ка сни
је чар дак. При па да ла на јед на ке ча сти бра ћи, од но сно њи хо вим по
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том ци ма. У но ви је ври је ме су вла сни ци су јој би ли Ме ди ћи/ по том ци 
Дра ге/ и Су хи ћи /по том ци Би ле/.

Дра ги ће ви ћи, Дра ги ни и Би ли ни по том ци, су се вре ме ном мно жи ли, 
гра на ли и крв но уда ља ва ли, та ко да на раз ме ђу 18. и 19. ви је ка, од 
њих има мо 10 за себ них по ро ди ца ко је још не ко ври је ме но се за јед
нич ко, ста ро пре зи ме. Пр во бит но су се раз ли ко ва ли по по ро дич ним 
на дим ци ма, на ста лим од име на, или још че шће од на дим ка пре тка
ро до на чел ни ка но ве по ро ди це. Вре ме ном ти на дим ци по ста ју зва
нич на пре зи ме на.

Дио Дра ги них по то ма ка се по ње му зо ве Дра ги ћи и за др жа ва пре
зи ме Дра ги ће вић, до да нас. Дра ги ни по том ци су још и Трип ко ви
ћи, Бр ња ши ћи, Ме ди ћи и Ке со. Бр ња ши ћи су та ко ђе ду го за др жа
ли ста ро по ро дич но пре зи ме Дра ги ће вић. Ово пре зи ме и да нас но се 
по том ци Бр ња ши ћа, ко ји су се из ме ђу два свјет ска ра та на се ли ли на 
до бро во љач ка има ња у Ру ском Се лу код Ки кин де. 

Од Би ле су Ћи ри ћи, Ждра ка но ви ћи, Ша ри ћи, Су хи ћи и Ек ме чи
ћи. Би ли ни по том ци су и Дра ги ће ви ћи ко ји су се у 19. ви је ку пре
се ли ли у су сјед ну Ло зни цу. Они су срод ни са Ша ри ћи ма и има ли су 
на ди мак Ка ва зи ћи. Тре ба ис та ћи да су и Ек ме чи ћи, бар до сре ди не 
19. ви је ка но си ли пре зи ме Дра ги ће вић. Исто та ко, зна ме ни ти и оми
ље ни пре би ло вач ки лик Ва со Ждра ка но вић је, до сво је смр ти 1966, 
за др жао зва нич но пре зи ме Дра ги ће вић.

Пре да ње ка же да су јед ног од бра ће Дра ги ће ви ћа пи та ли, не ки, гдје 
жи ве? Он је од го во рио: „При би ли смо се у јед ном до лу ис под ку
ка“. Овај кук је Ћу ко ва љут, ис точ но од До ла и сје вер ни је дио да
на шњег се ла. На вод но, по оном: „при би ли смо се“, на се ље је на зва
но При би лов ци, што је ка сни је пре шло у Пре би лов ци? На слич ну 
мо гућ ност упу ћу је Мр Са во Пу јић, ис так ну ти оно ма сти чар и по зна
ва лац про бле ма ти ке на стан ка на зи ва ге о граф ских пој мо ва у Хер
це го ви ни. Он, ту ма че ћи по ри је кло на зи ва Пре би ло/ то по ни ма код 
Тре би јо ва, ку да је не ка да во дио глав ни пут за Љу бо мир/, на ла зи да 
је из ве ден од име ни це би ло ко ја озна ча ва они жи пла нин ски ви је нац 
и пре фик са пре(д) – што упра во вјер но и до слов но од го ва ра ре ље
фу ло ка ли те та.6 Слич но ово ме и Пре би лов ци су по ста вље ни по сли је 
рав ни це Га бе о ског по ља, „пре(д)“ ни зом ни ских бр да за ко ји да ље 
ве зу ју не пре ки ну ти брд ски вјен ци ис точ не Хер це го ви не.

ПРИ БИЛ или ПРЕ БИЛ = БИ ЛЕ

Вје ро ват ни јом се чи ни прет по став ка да на зив се ла по ти че од лич
ног име на При бил или Пре бил. Ако би се не ко за чу дио ва ри јан ти 
Пре бил, мо гли би смо му од го во ри ти про стом ло ги ком – ако су При
би лов ци мо гли пре ћи у Пре би лов це, што мно ги твр де, он да је и 
При бил мо гао пре ћи у Пре бил! Ина че, у пре би ло вач ком на род ном 
го во ру, би ло је слич них гла сов них пре ла за /Гра бак – Гре бак; гро бље – 
гре бље, ши пу ри ка – ше пу ри ка, Ва си ли је – Ва се ли ја, итд/. Ова кву мо
гућ ност по твр ђу је и мр Са во Пу јић.7 За ни мљи во је и да су Тур ци са 

6 Са во Пу јић, Оно ма сти ка по вр ши тре бињ ске, Оно ма то ло шки при ло зи, Бе о
град, 2005. и раз го вор С. Пу ји ћа са Мла де ном А. Бу лу том.

7 Раз го вор мр Са ве Пу ји ћа са Мла де ном А. Бу лу том.
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ри јеч ју ili8 озна ча ва ли при пад ност зе мље од ре ђе ној лич но сти, као 
Her sekili= Хер це го ва зе мља па би, сход но, Prебili зна чи ло Пре би
ло ва зе мља.

Ов дје тре ба по но ви ти да још ни ко ни је ука зао на ста ри ји до ку мент 
у ко ме се се ло по ми ње као При би лов ци. У но ви је ври је ме, по сли је 
на сил них ет нич ких про мје на у овом кра ју ко је има ју ге но цид ни ка
рак тер, по јам „При би лов ци“ до би ја и по ли тич ку обо је ност у сми слу 
да ва ња ква зи исто риј ске под ло ге и по др шке кро а ти за ци ји, не ка да, 
чи сто срп ског про сто ра. Не ки сма тра ју да су пој мо ви При бил и При
би лов ци икав ски, а ти ме и хр ват ски?! Да ово ни је ша ла свје до чи чи
ње ни ца да су ло кал не вла сти у Ча пљи ни, ис пред Пре би ло ва ца, 2006. 
го ди не, би ле по ста ви ле та блу са нат пи сом При би лов ци. Али и то су 
убр зо ски ну ли, по што им ви ше од го ва ра да се ло не ма ни ка кве озна
ке. На рав но, ова кво по сма тра ње је пот пу но не на уч но и не и сти ни то, 
јер име При бил је срп ско, што по твр ђу је ма са до ку ме на та. Та ко је и 
оцу срп ског кне за Ла за ра Хре бе ља но ви ћа би ло име При бац. По ред 
то га, икав ски је је дан од три из го во ра је дин стве ног срп ског је зи ка, 
ма ка ко га да нас зва ли.

По сто ји ту ма че ње да име При бил зна чи при бил, или пре бел(о), од
но сно пре би јел. То би се мо гло ре ћи и као на гла ше но би је ле бо је 
или пре свје тли. Ако је та ко, он да се ово име дру га чи је мо же по ја ви ти 
и као Пре бјел=Пре бил. Скра ће ни или „од ми ља“ об лик овог име на 
мо гао би би ти Би је ла, Од овог име на, вје ро ват но је на ста ло пре зи ме 
вла сте о ске по ро ди це Би је лић, ко ја је има ла по сје де ис точ но од Пре
би ло ва ца. На њих под је ћа се ло Бје ло је ви ћи и то по ни ми Би је ли ћа гра
ди на, Бје ља ну ша и др. Би је ла Ву чи нић је био је дан од вла ха ве ли ког 
бо сан ског вој во де Ра до сла ва Па вло ви ћа, ко ји се по ми ње у до ку мен ту 
об ја вље ном код Ми ха и ла Ди ни ћа.9

Је дан од бра ће Дра ги ће ви ћа, уте ме љи те ља Пре би ло ва ца и ро до на
чел ни ка њи хо вих по ро ди ца звао се Би ле. Ка кво је то име, пре но си о
ци пре да ња ни су об ја шња ва ли, а то их ни ко и ни је, по себ но, пи тао? 
Име је нео бич но и вје ро ват но да одав но ни ко ме ни је да то. Од ње га 
во де по ри је кло срп ска пре зи ме на Би лић и Би ла но вић. Оно мо же би
ти са мо скра ће ни об лик име на При бил или то име „од ми ља“. За то 
мо же мо ис та ћи као ре ал ну мо гућ ност да су Пре би лов ци до би ли са
да шњи на зив по Пре би лу /или При би лу?/ – Би ли Дра ги ће ви ћу, и 
то по тур ској оку па ци ји Хер це го ви не! За што по Би ли, а не по Дра ги, 
ко ји се у пре да њу уви јек по ми ње пр ви, што упу ћу је да је био ста ри
ји, док је из вје сно да је Сто јан /Гр бе ша/ био нај мла ђи? Ако је Би ле 
и био мла ђи од Дра ге, мо гу ће да је за Дра ги на жи во та или по сли је 
био стар је ши на по ро ди це и се ла, та ко да се по ње го вом пу ном име ну 
на зва ло на се ље као При би лов ци па Пре би лов ци, или од по чет ка као 
Пре би лов ци.

У при лог ова квој прет по став ци иде прет ход но на ве де на чи ње ни ца да 
у до са да по зна тим до ку мен ти ма, а по себ но у пр вом деф те ру Хер це
го ви не не ма Пре би ло ва ца /ни При би ло ва ца у овом кра ју/. Ка сни ји 
до ку мен ти мо гу до прин је ти бо љем са зна ва њу про шло сти се ла и ње

8 Ha zim Ša ba no vić, Bo san ski pa ša luk, Свје тлост – Са ра је во, 1982.

9 М. Ди нић, на ве де но, стр. 325.



Ми лен ко Ја ху ра

84

го вих жи те ља, али те шко мо гу да ти по твр ду ми шље њи ма о ве зи на
зи ва се ла са зна ме ни тим лич но сти ма из пред тур ског вре ме на.

ГО ЈА НО ВИ ЋИ=КУ ЋИ ШТА ИЗ НАД ГО ЈА НО ВОГ ДО ЛА?

По што у деф те ру не ма по ме на Пре би ло ва ца, а из вје сно да је, у ври је
ме ње го вог са ста вља ња, на ло ка ци ји се ла, би ло јед но или ви ше на се
ља, он да нам пре о ста је да у не ком од њих на ђе мо ве зу са Пре би лов
ци ма. Та ко се у деф те ру мо же на ћи по пис пу стих ме зри По чи тељ ске 
на хи је. Ме зра (= се ли ште) је зе мљи ште ко је има тач но утвр ђен атар 
и остат ке на се ља. Обич но се на тим се ли шти ма, из ри чи то на ве де ним 
као срп ске зе мље, „ко је др же Вла си“ и опу стје лим због рат них до га
ђа ја, по но во осни ва ју се ла, У овом по пи су су на пр вом мје сту Го ја
но ви ћи.10 На се ља под овим или слич ним име ном да нас не ма ни гдје 
у око ли ни. У Пре би лов ци ма, сје ве роис точ но од се ла, из над ка њо на 
Бре га ве, има до ко ји се зо ве Го ја нов до. Пре би ло вач ко пре да ње ни
је нам оста ви ло по дат ке о ко ме је Го ја ну ри јеч. У свим по ме ни ма 
ста рих Дра ги ће ви ћа, ко ја су са чу ва на у сје ћа њу, ове лич но сти не ма. 
Мо же се за кљу чи ти да је Го јан, по ко ме је до и на се ље до би ло име, 
ро до на чел ник по ро ди це ко ја је ту жи вје ла, при је Дра ги ће ви ћа или 
упо ре до са њи ма, али се не мо же ис кљу чи ти ни ње го во при па да ње 
Дра ги ће ви ћи ма. Из над Го ја но ва до ла, по ред ста рог, коњ ског пу та за 
за се лак Гр лић, по сто ји ло ка ли тет Ку ћи шта. То би мо гли би ти за бо
ра вље ни Го ја но ви ћи, (од но сно пред тур ски Пре би лов ци?), на ко јем 
не ки Пре би лов ча ни пам те остат ке гра ђе ви на.11 Овај те рен, да нас за
ра стао у ши ка ру, ва ља де таљ но ис тра жи ти. 

По ред Го ја но ви ћа, у пре би ло вач ком ата ру, би ло је још на се ља у ста ро 
до ба. Јед но је си гур но би ло у пре би ло вач ком за се о ку Ку ли не гдје још 
сто је зи ди не ста ре гра ђе ви не – „ку ле“ и те ме љи дру гих гра ђе ви на по 
обли жњим за бра ни ма – огра да ма. Ње ни ста нов ни ци су, из вје сно, би
ли вла сте ла ко ја се са хра њи ва ла на пре би ло вач ком гро бљу, а иза ко је 
су оста ли ври јед ни спо ме ни ци, са ре љеф ним ви те шким оби љеж ји ма. 
По ме ну то је прет ход но и да, не што ни же, у по љу Ви но гра ди, по сто ји 
још ста ри ја не кро по ла, са ма сив ним гроб ним пло ча ма не ка да шњих 
ста нов ни ка пре би ло вач ког ата ра. 

Пре би лов це би још мо гли тра жи ти у деф те ру, под име ном се ла Дра
го ви ћи, у Ви ду шкој, одн. Сто лач кој на хи ји.12 Име асо ци ра на глав
ни пре би ло вач ки род Дра ги ће ви ће, одн. Дра гу, јед ног од по ми ња не 
бра ће. И ов дје тре ба оста ти ре зер ви сан по што је у Дра го ви ћи ма, у 
ври је ме по пи са, био 21 срп ски дом, а про стор Пре би ло ва ца био је, 
прет ход но, „рат на зо на“, из ко је је ста нов ни штво мо ра ло да из бјег не.

Са ве ли ком до зом си гур но сти, мо же мо за кљу чи ти да су, то ком про
те клих вје ко ва, на про сто ру Пре би ло ва ца, по ред Дра ги ће ви ћа, Бу
лу та и дру гих по зна тих ро до ва, жи вје ле и по ро ди це, ко је су из у мр ле 
или се од се ли ле, а да сје ћа ње на њих ни је са чу ва но у се лу. Али, не

10 A. Ali čić, на ве де но, стр. 605 и 656.

11 Ацо (Спа со јев) Дра ги ће вић.

12 A. Ali čić, на ве де но, стр. 475.
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ка да љу ди за бо ра ве, а „ка мен про го во ри“ пре ко гро бо ва и то по ни ма. 
Тек 2008. го ди не „от кри ве ни“ су спо ме ни ци по ро ди це Пе ри шић на 
пре би ло вач ком гро бљу и од мах су по ве за ни са то по ни мом Пе ри ши
ћа пле сно у Ху то вом бла ту. Та ко и са да, по сли је упо зна ва ња са пре
во дом деф те ра, по ве зу је мо за бо ра вље не Го ја но ви ће са Го ја но вим 
до лом и Ку ћи шти ма. Ина че, при пад ни ци по ро ди це Го ја ко вић че
сто се по ми њу у ду бро вач ким сред ње вје ков ним из во ри ма и ве зу ју се 
за овај крај. По сто ји и Ла со ха нов гроб, на те ре ну Ди је ла, ста ро гро
бље у Дра ги ће вим пи то ми на ма, што све тре ба ва ља но ис тра жи ти.

Ин те ре сан тан је и то по ним Гр ље ви на у Рве ни ци. У Пре би лов ци ма, 
код Дра ги ћа, је са чу ва на пре да ја да је Гр ље ви на име до би ла по по
тур че ња ку Гр љи, ко ји би мо гао би ти исто ли це као по ми ња ни Сто јан 
Дра ги ће вић – Гр бе ша. Са Гр љом би он да мо рао би ти у ве зи и на зив 
за се о ка Гр лић.

НА ГРА НИ ЦИ

Kојој су управ ној је ди ни ци, пр во жу пи, а за тим на хи ји, при па да ли 
Пре би лов ци у 15. ви је ку? Пре би ло вач ки атар се на ла зио на про сто ру 
гдје су се су сре та ле гра ни це три ју жу па. Пр ва је Ду бра ве, са утвр ђе
ним По чи те љом као сре ди штем. То по зна та је ста ра жу па на зва на по 
Ду бра ва ма, ни ском пла тоу из ме ђу Не ре тве и Бре га ве, Би шћа по ља и 
бр да не ве сињ ског крај. У Ду бра ва ма се на ла зе број на се ла по зна та из 
ста рих за пи са. Име је до би ла по ве ли ким хра сто вим шу ма ма, ко јих 
су се оста ци за др жа ли до са вре ме ног до ба. Пр во бит но је Ду брав ска 
жу па об у хва та ла чи тав сто лач ки крај и обе стра не Бре га ве, до Кле
па ца и Та сов чи ћа. 

Дру га је Лу ка /у на ро ду ка сни је на зва на Га бе ла/, ко ја об у хва та обе 
стра не Не ре тве, од По чи те ља до ушћа у Ја дран. По зна ти трг је био 
у Дри је ви ма /ка сни је Ста ра Га бе ла, да нас Га бе ла/. Лу ци су при па да
ла и на се ља и Не ре зи код Та сов чи ћа, Клеп ци, Ло зни ца, Гњи ли шта, 
Мет ко вић, Ча пљи на, код ко је је био и град Но ви...Тре ћа жу па је Ви
до шка или Ви дов ска, од но сно Сто лач ка. На ста ла је ка сни је од ди је ла 
ду брав ске жу пе, а на зи ва на је и Ви до во по ље. У то ври је ме и Бре га
ва је но си ла на зив Ви дов шти ца, а сам Сто лац Ви дов ски, Ви до шки и 
Ви ду шки град. Ње не гра ни це ни су пре ци зно по зна те, али се зна да 
је око Сто ца об у хва та ла обје стра не ри је ке Бре га ва и ње ног ка њо на, 
док би пре ма Пре би лов ци ма, ло гич но, об у хва та ла са мо ли је ву стра
ну, по што су Ду бра ве на де сној? У на род ном сје ћа њу не ма тра го ва о 
при па да њу Пре би ло ва ца Ду бра ва ма или Га бе ли би ло ка да. По зна то 
је да је у тур ско и аустроугар ско до ба се ло би ло ве за но за Сто лац. 
Тур ци ус по ста вља ју на хи је, као но ви об лик ад ми ни стра тив не по дје
ле. Пр ви деф тер Хер це гов ине не да је са свим по у зда не од го во ре шта 
тач но при па да по је ди ној на хи ји, јер се де ша ва да се исто се ло по ми
ње у дви је ра зи ли чи те на хи је. 

Ге о гра фи ја и оно што је по зна то из исто ри је, упу ћу је да је и про стор 
Пре би ло ва ца, у 15. ви је ку, при па дао Ви дов ској жу пи, a у ста ри јем 
пе ри о ду Ду бра ва ма. Од рав не Лу ке или ста рог Га бе о ског по ља, Пре
би лов це, као ка ква гра ни ца, одва ја ни ски гре бен Кле па шни це, Ра та
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шни це и Ку че ва. На Ра та шни ци, на пу ту ко ји од Пре би ло ва ца во ди 
пре ма по љу, ис пред на се ља Обо ри на, има ин те ре сан тан дио ко ји се и 
зо ве Гра ни ца. У ка ме ној под ло зи пу та, ту сто је ми сте ри о зна уду бље
ња – жље бо ви, као ка кви ка на ли ћи. Пру жа ју се де се ти на ма ме та ра, 
гу бе ћи се у зе мљи, по но во се ја вља ју ћи у ка ме ну, на ис тој тра си. На 
јед ном ди је лу ја вља ју се и два па ра лел на жље ба у ка ме ну, ко ји под
сје ћа ју на кол ске тра го ве. Ле ген да, са чу ва на у Пре би лов ци ма, ка же 
да је тим пу тем, у ко ли ма не ка да про ла зио Све ти Са ва и да су од та
да оста ли тра го ви точ ко ва све че вих ко ла, ко ји су се, чу дом Бож јим, 
уре за ли у ка мен. 

По дру гој ле ген ди, Све тог Са ву је пут на нио у обли жње се ло, ка да је 
већ па да ло ве че. Ни ко, од имућ них мје шта на, ни је хтио да при ми на 
ко нак пут ни кана мјер ни ка. При хва ти ла га је са мо јед на си ро ма шна 
ба ба. Све тац је, ују тро, ре као ба би да ску пи ов це под јед ну го ми лу на 
бр да шцу код се ла, а да ће јој све ства ри из ку ће до пли ва ти. Ка да је 
ба ба ску пи ла ов це под го ми лу, све тац је пре кр стио шта пом се ло, ко је 
је од мах пре кри ла во да са да шњег је зе ра Шкр ка. При ча се да се зи
ди не по то пље ног на се ља мо гу ви дје ти под во дом. За пад но од је зе ра, 
из над Ло зни це је Ба би на го ми ла, гдје се, по ле ген ди, ба ба би ла скло
ни ла за ври је ме по то па и гдје су јој ства ри до пли ва ле. 

Са ве ли ким по уз да њем, мо же се прет по ста ви ти да је Све ти Са ва по
ме ну тим пу тем за и ста про ла зио, док је као мла дић, у име сво га оца 
Не ма ње, упра вљао Ху мом, ка сни јом Хер це го ви ном. Мо рао је тим 
пу тем про ла зи ти и ка сни је, док је као пр ви срп ски ар хи е пи скоп, 
оби ла зио Хум. Хум ска епар хи ја, са сје ди штем у Сто ну, би ла је тре ћа 
по ран гу епар хи ја ауто ке фал не срп ске ар хи е пи ско пи је. По зна ти пје
сник је, са пу ним пра вом, ре као да је „срп ска ге о гра фи ја опред ме ће
на Са ви на би о гра фи ја“.

То по ним не но си слу чај но на зив Гра ни ца. Ту је за и ста, у ни зу го ди
на и вје ко ва, би ва ла гра ни ца, не са мо из ме ђу се ла и жу па, већ из
ме ђу вој ски, цар ста ва, вје ра, ци ви лиза ци ја... Мо же се ре ћи да је и 
са ма ге о гра фи ја то „уде си ла“.То је би ло сва ка ко у ври је ме број них 
ра то ва во ђе них за пре власт над Ху мом, из ме ђу не ма њић ке Ср би је 
са Бо сном и са Шу би ћи ма, ра зним уну тра шњим ра то ви ма у Хер це
го ви ни, ра то ви ма Ту ра ка са Ма ђа ри ма и Мле ча ни ма, али и у Дру гом 
свјет ском ра ту. Да су ту не ка да би ле те шке бор бе свје до че и број ни 
ни ша ни на тур ским гро бљи ма – ха ре ми ма у Пре би лов ци ма. Њих је 
пре ви ше за не ка да шње ма ло број но му сли ман ско ста нов ни штво у се
лу. И да нас су Пре би лов ци ту сви јет за се бе, од ко га фак тич ки по ста је 
не што дру го, раз ли чи то од окру же ња. 

ПРА ВО НА ЗЕ МЉУ

Кроз сво ври је ме тур ске оку па ци је Дра ги ће ви ћи су за др жа ли сво
ју зе мљу у Пре би лов ци ма, као ста ру Дра ги ће ву ба шти нувла сте о ску 
или као при пад ни цу ста ле жа сто ча ра – вла ха, у ко ме су њи хо ви пре
ци би ли ка кве стар је ши не, као кне зо ви и сл. На ово Тур ци ни су уви
јек бла го на кло но гле да ли. На сто ја ли су да им ово бо гат ство от му и 
вје ро ват но су то дје лом и учи ни ли. Атар Пре би ло ва ца је у тур ско 
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до ба био знат но ве ћи од да на шње ка та стар ске оп шти не Пре би лов ци. 
При па да ла му је и ис точ на стра на бр да Кле па шни ца, Ра та шни ца и 
Ку че во, ве ли ки дио Ху то ва бла та, Гни је дац... Пре да ње ка же да је је
дан од ста рих Дра ги ћа ишао не ко ли ко пу та у Ца ри град са та пи ја ма 
да на сул та но вом дво ру до ка зу је пра ва на пре би ло вач ком зе мљи шту. 
На по врат ку га Тур ци јед ном ухап се у Са ра је ву, а по том уда ве у ве
зир ском Трав ни ку. 

Код Бу лу та, дру ге ста ре пре би ло вач ке по ро ди це, са чу ва но је дру га
чи је пре да ње о по ри је клу вла сни штва Дра ги ће ви ћа над пре би ло вач
ким ата ром. И оно је до ста за ни мљи во и мо же би ти да је плод по сло
вич ног ри вал ства дви ју по ро ди ца. По ње му, Тур ци су Дра ги ћу да ли 
у ба шти ну про стор Пре би ло ва ца, као на гра ду за ње го ве за слу ге за 
тур ску власт, вје ро ват но, рат не. А ње гов по сјед ко ји је чи нио пре би
ло вач ки атар, од ре ђен је за тво ре ном ли ни јом ко ју је Дра гић оп тр чао 
бос, од из ла ска до за ла ска сун ца и то у љет ње до ба. Ка жу да је кре нуо 
од ста рог мо ста на Бре га ви, пре ко гре бе на Кле па шни це, Ра та шни це, 
Ку че ва, кроз Ху то во бла то под Ко шће лу и да ље пре ко бр да иза Рве
ни це, Цр но гла ва и Гни јед ца на ис то ку, до ка њо на Бре га ве и низ ње га, 
опет до мо ста! Ово би био пра ви под виг. Исто риј ски при мје ри по
твр ђу ју мо гућ ност обе на ве де не ва ри јан те: да су Дра ги ће ви ћи мо гли 
за др жа ти Пре би лов це као сво ју ста ру ба шти ну, или их као опу стје ле 
до би ти од Ту ра ка, та ко ђе у ба шти ну.

Да кле, Дра ги ће ви ћи су има ли сво ју ста ру зе мљу, ко ју су до брим ди је
лом за др жа ли до аустроугар ске оку па ци је Бо сне и Хер це го ви не. Ово 
се по себ но од но си да брд ски те рен и до ло ве у ње му: Го ја нов до, Ве
ли ки и Ма ли зој мир и Гла ви ждо. 

У Пре би лов ци ма је и пре да ње да је Гла ви ждо не ка да био је зе ро из 
ко га је во да на гло оте кла кроз по нор, под зем ним то ко ви ма у Ху то во 
бла то, код обли жњег Ноктца. Гла ви ждо је по дје љен јед ним про ла зом 
– „ули цом“, на гор њи и до њи. У ули ци за и ста по сто ји по нор ко јим 
оти чу ат мос фер ске во де, а ту бли зу је и бу нар у ко ме стал но има во де.

Уз Дра ги ће ви ће и Бу лу ти су од пам ти вје ка има ли сво ју зе мљу у Пре
би лов ци ма. Оста ле по зна те по ро ди це у Пре би лов ци ма су до ла зи ле у 
Пре би лов це на чи тлук или на ми раз. По сли је оку па ци је 1878, Пре
би лов ча ни су от ку пом агин ске зе мље сте кли у вла сни штво ве ли ке 
зе мљи шне по сје де у по љу ис под Кле па ца, Ло зни це и Гњи ли шта, као 
и у Че ље ву.

По ред ку ћа у цен трал ном ди је лу се ла, Пре би лов ча ни су од дав ни на 
има ли и згра де за че љад и то ро ве за сто ку у брд ском ди је лу, на ис
то ку ата ра. У ли те ра ту ри се ови објек ти на зи ва ју ста но ви ма, тра вар
ским или чо бан ским ку ћа ма, ко је че сто пре ра ста ју у стал не ку ће, па 
од њих на ста ју за се о ци или пот пу но но ва се ла. Та ко је би ло и Пре
би лов ци ма. Јед ни Дра ги ће ви ћи су има ли ова кве згра де у Мр ви ћи ма 
ис точ но од Гла ви ждо ла, а дру ги /Ли ли ћи/ по ред Ма лог зој ми ра на 
сје вер ној стра ни, док су пре ко до ла, ју жно, би ли Су хи ћи. Трип ко ви
ћи су би ли у Рјев ци ма, по ред Пи то ми на (Га ре ви на), а ис пред Гла ви
ждо ла. Ек ме чи ћи су би ли у Гр ли ћу, на обо ду ка њо на Бре га ве, око ки
ло ме тар од цен трал ног ди је ла се ла. Ме ди ћи и не ки Ек ме чи ћи има ли 
су чо бан ске ку ће и то ро ве у Гни јед цу. У Рве ни ци су би ли Пу да ри и 
Ћор лу ке из ду брав ског се ла Пи је сци.
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Вре ме ном, усљед мно же ња ста нов ни штва и по ро ди ца, ове чо бан ске 
на се о би не пре ра ста ју у стал не, од но сно у за се о ке. То се де ша ва већ 
од 18. ви је ка, а по себ но у 19том. Та ко су на ста ли за се о ци Мр ви ћи, 
Рјев ци, Гр лић и Бр до /Ма ли зој мир/. Пре би ло вач ки за се о ци су још 
и Ку ли не, гдје је жи вио дио Бу лу та и Кра ва ри ца, гдје је жи вио дио 
Ме да на, и по јед но до ма ћин ство Бу лу та и му сли ман ских по ро ди ца 
Сти глић и Ђу лић. Зна се да је до 1878, у Са ди ни, ди је лу Ви но гра да 
жи вје ла му сли ман ска по ро ди ца Зе ло. 

Бу лу ти су на Ко шће ли има ли оду вјек сво је стал не ку ће. На сво јим 
про стра ним па шња ци ма у Ди је ли ма, вре ме ном су са гра ди ли со лид
не ку ће и про сто ри је за сто ку, са ча тр ња ма, у ко ји ма је дио по ро ди це 
бо ра вио то ком го ди не. Ме ђу тим, Ди је ла, као ни Гни је дац и Рве ни ца, 
ни ка да ни су по ста ли стал не на се о би не – за се о ци. 

НА СВО ЈОЈ БА ШТИ НИ – У СА ВИ НОМ ВОЈ ВОД СТВУ

Овај текст је по ку шај да се за ин те ре со ва ни ма при бли жи ста ри ја про
шлост се ла Пре би ло ва ца, на осно ву са чу ва ног на род ног пре да ња и 
до ступ них исто риј ских из во ра. На рав но, ко нач не и пре ци зне од го во
ре на број на пи та ња, са да ни је мо гу ће да ти. Мо гло би се за кљу чи ти 
да је у Пре би лов ци ма са чу ван дио бо га тог и ин те ре сант ног пре да
ња о по стан ку на се ља и по ри је клу по ро ди ца, ка кво ма ло ко је на се ље 
има. Пре би лов ча ни мо гу би ти за до вољ ни и по но сни због то га. Ве ли
ки дио пре да ња је без сум ње исти нит, што по твр ђу ју мно га са зна ња и 
ма те ри јал ни до ка зи. Оно што ни је мо гу ће по у зда но про вје ри ти, ни је 
би ло мо гу ће ни оспо ри ти, по што је и тај дио пре да ња у скла ду са то
ко ви ма исто ри је, а не ма чи ње ни ца ко је би га до ве ле у сум њу. 

Бо га та и ин те ре сант на про шлост Пре би ло ва ца, оп те ре ће на је те шким 
стра да њем у 20. ви је ку, ко је се мо же на зва ти, не за слу же ном и не и за
зва ном исто риј ском ка та стро фом. За ње не по сље ди це те шко је на ћи 
утје ху. Оно што се по сли је ове ка та стро фе де ша ва не сми је на тје ра ти 
Пре би лов ча не да обо ре не гла ве ћу те, пред без оч ним пре кра ја њем и 
оти ма њем сво је про шло сти и очу ва них спо ме ни ка. 

Чи ји су Пре би лов ци и чи ја је окол на зе мља, нај бо љи од го вор су да ли 
Тур ци ка да су је осво ји ли, у дру гој по ло ви ни 15. ви је ка. Тај од го вор 
је са чу ван упра во у пр вом деф те ру, на по ми ња ном при мје ру по пи
са ме зри По чи тељ ске на хи је и обли жњег се ла Би во ље Бр до у ко ме 
одав но не жи ве пра во слав ни Ср би: „То су срп ске зе мље од дав ни на 
у по сје ду Вла ди сла ва и ње го вог си на кне за Хе ра ка“!13 Име на се ља ка, 
ра та ра и сто ча ра, по ме ну та у деф те ру су, ре дом, нај чи сти ја срп ска 
на род на име на. Му сли ма на та да ни је би ло у око ли ни. За то су, по
ред оста лог, по тпу но без осно ва тврд ње ка то лич ке цр кве о ве ли ком 
бје жа њу Хр ва та из Хер це го ви не при ли ком тур ске оку па ци је. Ни су 
мо гли да бје же из Хер це го ви не, јер их у Хер це го ви ни ни је ни би ло!

Не дав но об ја вље ни, ка то лич ки „Хум ски збор ни ци“, пу ни су ли ко ва
ња због са вре ме них вјер ских и ет нич ких про мје на у овом кра ју. Ту 
се твр ди, да је све са чу ва но из сред њег ви је ка хр ват ско па и стећ ци, 
цр кве и ма на сти ри срп ске вла сте ле Ми ло ра до ви ћа!? Са ма ћи ри ли ца 
на тим спо ме ни ци ма је про гла ше на хр ват ским пи смом, а од не дав но 

13 A. Ali čić, на ве де но, стр. 604.
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„уче ња ци“ из за пад не Хер це го ви не упу ћу ју „не у пу ће не“ у то да су 
Хр ва ти и сам Сте ван Не ма ња и ње гов брат хум ски кнез Ми ро слав!?14 
Овим се Ср би ма од у зи ма сва ко по сто ја ње.

Ме ђу тим, са др жи на тих ра до ва и об ја вље ни до ку мен ти до ка зу ју су
прот но, упра во да, све до по чет ка 18. ви је ка ни је би ло ка то ли ка на 
ли је вој стра ни Не ре тве, већ са мо „Тур ци и ши зма ти ци“. Та ко из вје
штај би ску па Бе не дик та Ме двје до ви ћа и До ми ни ка Ан дри ја ше ви ћа 
за ва ти кан ску Кон гре га ци ју за про па ган ду вје ре, из 1622. го ди не го
во ре да ка то ли ка још уви јек не ма на ли је вој стра ни Не ре тве, ни ти у 
Ду бра ва ма, Сто цу, Хра сну, итд. По сли је то га 1639, у из вје шта ју би
ску па Ре сти ћа, по ми ње се пр вих 10 ка то лич ких по ро ди ца на под
руч ју до ње Хер це го ви не, на Ко шће ли, Хра сну и у Ху то ву. У ду брав
ским Цр ни ћи ма у ко ји ма ни ко одав но не пам ти Ср бе, би скуп ски 
из вје штај, око 1710, исто по ми ње „мно штво Ту ра ка и ши зма ти ка“. 
На ли је вој стра ни Не ре тве, ка то ли ци ни су осно ва ли пр ву жу пу (па
ро хи ју) при је 1704. Пр ви жуп ник био је дон Са во Ву кић, по ла ти ње ни 
Ср бин – „sin pra vo slav nih ro di te lja“ ко ји су га се од ре кли. Шко ло ван 
је у ви со ким ка то лич ким шко ла ма у Ита ли ји. У то ври је ме би ло се 
на се ли ло тек не ко ли ко де се ти на ка то лич ких по ро ди ца на про сто ру 
од По по ва по ља, до Не ре тве и од Мет ко ви ћа, до Бла га ја. Ни су има
ли ни јед ну бо го мо љу, ни стан за све ште ни ка. Из вје штај над би ску па 
Мар ка Ан дри ја ше ви ћа из 1733. го ди не по твр ђу је број ча ну над моћ 
пра во слав них над ка то ли ци ма и уни ја ти ма у Ду бра ва ма, Кру ше ву, 
Бо љу ни ма, Хра сну. Пра во слав ни Ср би су та да, има ли свој ма на стир 
Жи то ми слић, цр кве у Три јеб њу, Оша њи ћи ма, Клеп ци ма... То је све 
об но вље но 2–3 ви је ка при је на те ме љи ма по ру ше них ста рих срп ских 
хра мо ва. Од по чет ка 18, а на ро чи то у 19. ви је ку на ста је убр за но ка
то лич ко на се ља ва ње овог кра ја. Ипак, у ка то лич ком по пи су из 1792. 
– „Ста њу ду ша у жу па ма Ду бра ве и Хра сно“, ни јед ног је ди ног ка то
ли ка још ни је би ло у се лу Дра че ву, на  при мјер, ко је је са да пот пу но 
ка то лич ко!15 

Ово све ва ља ис та ћи и Пре би лов ча ни то тре ба да има ју на уму, да 
их не ко не би пре ва рио, за стра шио, или осра мо тио. Пре би лов ци 
су сво ји на сво јој ба шти ни, у Хум ској зе мљи – вој вод ству Све тог 
Са ве!

ПРЕ ГЛЕД ПРЕ БИ ЛО ВАЧ КИХ ПО РО ДИ ЦА

Старјеничке породице

Дра ги ће ви ћи

Дра ги ће ви ћи су срп ска стар је нич ка по ро ди ца у овом кра ју, чи ји су 
ста ри, при је ви ше од 5 ви је ко ва, уда ри ли те мељ са вре ме ним Пре би
лов ци ма. Око 6о% свих Пре би лов ча на су Дра ги ће ви ћи, раз вр ста ни у 

14 http://rbdonjahercegovina.ba/tekstovi/mojakamenaknjigasrednjovjekovni
natpisizblagajakodmostara12stoljecetonisarac2755.aspx

15 HUMSKI ZBORNIK IX, 300 godina župe Dubrave, издање католичких жупа, 
општина и подружница Матице хрватске са подручја доње Херцеговине, 
Аладинићи 2006, стр. 75–97. и 159–202. и др.
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10 брат ста ва и то ли ко пре зи ме на. Пре зи ме по ти че од име на Дра гић, 
ка ко се вје ро ват но звао ро до на чел ник Дра ги ће ви ћа. Име Дра гић је 
че сто код Ср ба у сред њем ви је ку. По ми ње се у 14. ви је ку код кме то
ва на има њу ма на сти ра Де ча ни. И пре зи ме Дра ги ће вић се по ми ње у 
до ку мен ти ма из 14. и 15. ви је ка. Сход но пре да њу, ко је го во ри да су 
се пре ци Дра ги ће ви ћа пре зи ва ли Пле ми ћи, док су жи вје ли у Дра че
ву, мо же се за кљу чи ти да је са да шње пре зи ме глав ног пре би ло вач ког 
брат ства на ста ло на пре ла зу из 15. у 16. ви јек. Ди фе рен ци ра ње ин
те грал них Дра ги ће ви ћа тра је од 17. до 19. ви је ка, а но ва пре зи ме на 
на ста ју по име ни ма или на дим ци ма ро до на чел ни ка по је ди них по
ро ди ца. Они по ти чу од бра ће Дра ги ће ви ћа Дра ге и Би ле /При би ла/. 
Сви ови ро до ви сла ве Ни кољ дан као кр сну сла ву.

По том ци Дра ге Дра ги ће ви ћа

Дра ги ће ви ћи /Дра ги ћи/

Дра ги ће ви ћи или Дра ги ћи, ка ко их зо ву у Пре би лов ци ма, су нај
број ни је брат ство, ко је по ти че од ин те грал них Дра ги ће ви ћа. Ди
је ле се на дви је гра не. Број ни ја гра на не ма по ро дич ног на дим
ка. Дру га гра на има на ди мак „Ли ли ћи“. Чу вен је био Аћим Дра ги 
 ће вић /1763–1823/, иза ко га је остао то по ним Аћи мо ва ба шча. Очу
ва ни су ли је пи спо ме ни ци на гро бљу, по ди гу ти Аћи му и су пру зи му 
Ан ђи. Дра го Дра ги ће вић, 1801–1894, вје ро ват но је Аћи мов син. 

Дра ги ће ви ћи су од по чет ка има ли ку ће у цен трал ном ди је лу се ла, у 
при сој ној стра ни ис под пу та /Дра ги ћа ма ха ла/. Вре ме ном су пре ла
зи ли да стал но жи ве у сво јим сто чар ским или „тра вар ским“ ку ћа ма, 
у бр ду, по ред сво јих до ло ва и па шња ка. Та ко су и на ста ли пре би
ло вач ки за се о ци Мр ви ћи и Бр до. На Бр ду, на сје вер ној стра ни до ла 
Ма ли зој мир, ста но ва ли су Дра ги ћи – Ли ли ћи. Њи хов ро до на чел ник 
је Ми хо, ро ђен по че ком 19. ви је ка. Ње го ви си но ви су То дор, Јо ван, 
Мар ко и Ко јо. То до ро ви си но ви су Ни ко ла, Влај ко, Де јан, Ан ђел ко и 
Бо шко. Јо ва но ви си но ви су Трип ко и Или ја. Мар ко ви су Ми хо и Си
мо, а Ко јо је имао Ми ла на. Ли ли ћи су још при је Дру гог свјет ског ра
та ку по ва ли ку ће у цен трал ном ди је лу се ла, гдје су по сте пе но пре ла
зи ли да стал но жи ве. По сли је ра та пот пу но су на пу сти ли Бр до. Ми
хо /Мар ка/ Дра ги ће вић је био до бро во љац у срп ској вој сци у Пр вом 
свјет ском ра ту и по сли је ра та се на се лио на до бро во љач ком има њу, 
у Ру ском се лу код Ки кин де. Ту се на се лио и Бо шко То до ров. Трип ко 
– „Сан дро“, син Јо ва нов, био се на се лио на Ко со ву, ода кле је ње го ва 
по ро ди ца прог на на, да би се и она на се ли ла у Ба на ту. 

Ни ко ли ни си но ви су Ма ној ло, Бо ро, и Ми лан – Ми ћо /„Ми ло ван“/. 
Влај ко ви су Вој ко, Ми лен ко и Ди ми три је. Ан ћел ко је имао Ми ла ди
на, ко ји је уби јен 1941, а си ну из дру гог бра ка дао је исто име. Бо
шко ви си но ви су То дор и Рај ко. Трип ко ви си но ви су Не дјељ ко, Пе тар 
– Пет ко и Срећ ко. Си мо је имао Бог да на, Ми ло ра да и Гој ка. Си но ви 
Ми хи ни су Мар ко, Јо во, Ми ло рад и Си мо.

Оста ли Дра ги ћи су пр во бит но има ли у Мр ви ћи ма „тра вар ске“ ку ће, 
у ко је су не ки би ли пре шли да стал но жи ве, док су мно ги исто вре ме
но има ли и ку ће у цен трал ном ди је лу Пре би ло ва ца. Мр ви ћи су оста
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ли пу сти, од 60тих го ди на про шлог ви је ка. То су Ла зар (1824–1907), 
Ри стоШех (1835–1919), Си мо (1840–1904), Аћим (1825–1888), Или
ја, Спа со је, Јо во и Трип ко. Спо ме ни ци на се о ском гро бљу по твр ђу ју 
да су Ла зар, Ри сто и Си мо Дра ги ни си но ви, а при ча се да су то и пре
о ста ла пе то ри ца. 

Уну ци Дра ги ни, а си но ви Си ми ни су Дра го и Бо шко. Дра ги ни си но ви 
су би ли Си мо и Мир ко. Бо шко ви су Гој ко, Ла зар, Жив ко, Ми ло ван, 
Гој ко и Ми ло ванБа јо. 

Аћи мо ви су Ми тар и Ђо ко. Ми тров син је Во ји славВој ко, а Ђо кин је 
Аћим.

Или ја је имао Ва су и Ми ло ша. Ва си ни си но ви су Ми лу тин, Рај ко и 
Спа со је„Па ша“. Ми лош је имао Ни ко луНи ку.

Спа со је ви су Ог њен, Ни ко ла, Мак сим и Но ви ца. Ог ње но ви су Ла зар
Ла ко, Мо мир и Ћет ко. Ни ко ла је имао Свет ка. Мак си мо ви си но ви су 
Вељ ко, Ра до ван, Дра го мирДра го и Здрав ко.

Јо ви ни си но ви су Слав ко и Бран ко. Бран ков син је Раст ко. 

Трип ко ви су Но ви ца, Или ја, Ри сто, Да ни ло, Ми лан и Че до. Или ји ни 
си но ви су Но ви ца и Мла ден. Да ни лов син је Алек сан дар. Ми ла но ви 
су Трип ко, Ми ло ван и Ду шан. Че ди ни си но ви су Мла ден, Не над и 
Ти хо мир.

Ла зар Дра ги  ће вић био је је дан од пре би ло вач ких пр ва ка у вре ме ну 
хер це го вач ког устан ка 1875–78. Но ви ца Спа со јев је стра дао не срећ
ним слу ча јем у Аустриј ској вој сци, а у ис тој вој сци у Пр вом свјет
ском ра ту по ги нуо је Но ви ца Трип ков. Дра ги ће ви ћи су стра хо ви то 
стра да ли у Дру гом свјет ском ра ту. Уста ше су у ав гу сту 1941. го ди не 
по у би ја ле ско ро сву дје цу, дје вој ке и же не, као и ве ли ки број од ра
слих му шка ра ца из брат ства Дра ги ће ви ћа. У ра ту је уга ше но 7 ог
њи шта Дра ги ће ви ћа. Осим од ра слих му шка ра ца, пре жи вје ло је 5 
дје ча ка и јед на ста ри ја дје вој ка. Пред крај ра та, у је ди ни ца ма НОВЈ 
по ги ну ло је још 5 мла дих Дра ги ће ви ћа. У ју ну 1992, уни ште не су све 
ку ће у Пре би лов ци ма. Од је се ни 1999, Дра ги ће ви ћи су у Пре би лов
ци ма об но ви ли, или из но ва са гра ди ли 10 ку ћа.

Трип ко ви ћи

Трип ко ви ћи су до би ли пре зи ме по свом ро до на чел ни ку Трип ку 
Дра ги ће ви ћу, ко ји је жи вио у 17. ви је ку. Трип ко ви ћи су дав но, из 
централнoг ди је ла Пре би ло ва ца пре шли у ис точ ни, ви ши дио пре
би ло вач ког ата ра и ту за сно ва ли за се ок Рјев ци. У 1941. го ди ни, у 
Рјев ци ма је би ло шест, а цен трал ном ди је лу Пре би ло ва ца три по ро
ди це Трип ко ви ћа. Уста ше су у ав гу сту 1941, по у би ја ле же не, дје вој
ке и дје цу Трип ко ви ћа. Пре жи вио је са мо је дан дје чак од 14 го ди на. 
Кра јем ра та и по сли је ње га, у гра ђан ском ра ту и ње го вом на став ку, 
стра да ла су још тро ји ца мла ди ћа из ове по ро ди це, а је дан је, по сли
је ли је че ња од ра ња ва ња, остао у еми гра ци ји. По сли је Дру гог свјет
ског ра та, Трип ко ви ћи су по сте пе но, из Рје ва ца пре шли у сре ди шњи 
дио Пре би ло ва ца. Рјев ци су пу сти од 1970. До де ве де се тих го ди на 
про шлог ви је ка у Пре би лов ци ма је би ло 9 ку ћа Трип ко ви ћа. По сли
је 2000. го ди не, Трип ко ви ћи су об но ви ли три ку ће у Пре би лов ци ма.
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Из 19. ви је ка по зна та су име на То до ра, Ни ко ле, Ри сте, Ми тра, Ла за
ра, Јо ва на,Трип ка, дру гог То до ра и Сте ва на Трип ко ви ћа. 

То дор Трип ко вићДр ље је био уче сник хер це го вач ког устан ка 1875. 
Ње го ви си но ви су Трип коТрим бо и Спа со је. Трип ко је имао си но ве 
Ћет ка и То до ра, а Спа со је Слав ка. Спа со је /1895–1962/ је по зна ти 
пре би ло вач ки на род ни про рок. 

Ри сто /То до ров?/ Трип ко вићЋеј ван је, у ври је ме Пр вог свјет ског ра
та, као ис так ну ти Ср бин био је та лац. Хап шен је и му чен од стра не 
аустриј ских вла сти. Ње гов син је Са ва, а Са вин син је Ми тар.

Сте ва но ви си но ви су Јев то и Ми лан.

Дру ги То дор је имао си на Ни ко лу, чи ји су си но ви Ра до ван, Мак сим, 
Бо жо и То до.

Ла зар је имао си но ве Си му и Ду ша наДу ку. 

Ми тар Ни ко лин је имао си но ве Ми ло ша, Ра ду и Да ни ла.

Си но ви Јо ва на Ри сти ног су Ни ко лаЈан ко, Га ври ло и Јо ван.

Трип ко ви си но ви су Бо шко и Трип коТри ше.
У Пр вом свјет ском ра ту, као аустриј ски вој ни ци по ги ну ли су Са ва 
Ри стин, Га ври ло Јо ва нов и Јев то Сте ва нов.

Ме ди ћи /Ме де/

Ме ди ћи су по том ци „Ме де“ Дра ги ће вић. По ње му се на зва ла и Ме
ди на ку ла. Дру га чи је на зи ва на као чар дак Су хи ћа и Ме ди ћа, по што 
је то ком вре ме на при па да ла за јед нич ки Ме ди ћи ма, као по том ци ма 
Дра ге Дра ги ће ви ћа и Су хи ћи ма, као по том ци ма Би ле Дра ги ће ви ћа. 
На ла зи се у цен тру Пре би ло ва ца, код Су хи ћа ку ћа, из ме ђу Бу лу то ве 
и Дра ги ћа ма ха ле. То је пр ва ку ћа зи да на креч ним мал те ром и ка ме
ном у цен трал ном ди је лу Пре би ло ва ца. »Ме до« Дра ги ће вић, ко ји је 
дав но жи вио, био је ве о ма јак, у гра ђи и сна зи, »као ме ђед«. Ње го во 
пра во име ни је по зна то. Ка сни је су Ме ди ћи на пра ви ли ку ће у гор
њем ди је лу се ла, из над пу та, до Бр ња ше вих и Ћи ри ћа ку ћа. Има ли 
су у вла сни штву ве лик дио Гни је ца, про стра ног па шња ка на сје ве ро 
исто ку под руч ја Пре би ло ва ца. Ту су има ли и згра де за чо ба не и то ро
ве за сто ку. Ме ди ћи се вре ме ном ни су мно го раз ви ли, та ко да су их 
1941. го ди не у Пре би лов ци ма би ле са мо 2 ку ће, бра ће Ри сте и Ми
ла на, си но ва Ни ко ли них. Дру ги свјет ски рат пре жи вје ли су Ми ла нов 
син Ми лен ко и Ри сти не кће ри Јо ка и Дра ги ња. Сва оста ла че љад Ме
ди ћа су уби је на од уста ша. По ред Ми лен ка, Ми лан је имао и си но ве 
Ни ко лу и Ми ло ра да. Уста шки сљед бе ни ци су 1992. уби ли, остар је лу 
и бо ле сну, Дра ги њу Ме дић.

Ке со

У 1941. го ди ни је би ла једна ку ћа по ро ди це Ке со. Пре да ње ка же да 
је је дан Дра ги ће вић но сио ке су, у ко јој је био по ро дич ни но вац и та
ко му је на стао на ди мак ко ји се вре ме ном пре тво рио у пре зи ме. У 
ста рим при ча ма по ми њан је Јо ван Ке со, ко ји је жи вио у 18. ви је ку. 
Ње го ви по том ци су Ми шко /1843–1908/ и Јо ван /1845–1910/. Овај 
Јо ван ни је оста вио по том ке, а Ми шков син је Ђу ро. Ђу рин син је Бо
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жо /1909–1986/, са ко јим се ова по ро ди ца га си. Уста ше су 6. ав гу ста 
1941, у Шур ма нач кој ја ми код Ме ђу гор ја, усмр ти ли Ке со Ста ку дјев. 
Ма рић, су пру гу Ђу ре, ста ру 55 го ди на, ње ну ћер ку Ми лу од 24 го ди
не, сна ју Ми ле ву дјев. Бу лут, су пру гу Бо же, од 25 го ди на, Бо жи ну и 
Ми ле ви ну дје цу Јо ку од 4 и Ан ђу од 2 го ди не. До ма ћи на Ђу ру, ро ђе
ног 1881, уста ше су уби ле 28. 8. 1941, по ред бу на ра у Бре га ви. Рат је 
пре жи вио Ђу рин син Бо жо, ро ђен 1909, ко ји је по сли је ра та жи вио у 
Ча пљи ни. Ку ћу, у Ћу ко вој љу ти, је пе де се тих го ди на про шлог ви је ка 
про дао Јо ва ну Трип ко ви ћу, из за се о ка Рјев ци. Ку ћа је би ла спа ље на 
1992, a об но вље на је 2001. Ке се су има ле и чар дак у Дра ги ћа ма ха ли, 
ко ји ни је об но вљен.

Бр ња ши ћи /Бр ња ши/

Бр ња ши ћи или Бр ња ши су до би ли пре зи ме по на дим ку сво га ро до
на чел ни ка, ко ји је имао ве ћу до њу усну, по што га је ко пи том по ври
је дио коњ. 

Зна се за Си му и Трип ка Бр ња ша, ко ји су жи вје ли у 19. ви је ку. Трип
ко је имао са мо си на Пе ру, ко ји је по ги нуо у Пр вом свјет ском ра ту, 
као аустриј ски вој ник. Пе ро је био оже њен Јо ком ћер ком Ђу ре Ек ме
чи ћа и са њом је имао ћер ку Љу би цу, ко ја је би ла уда та за Ма ној ла 
Бу лу та. Љу би ца је са сво тро је сво је дје це стра да ла у Шур ма нач кој 
ја ми. По сли је се чу ло да је на ру бу ја ме за грли ла сво ју дје чи цу и ре
кла им: „Ан ђе ли мо ји, хај де да ле ти мо!“

Си ми ни си но ви су Ри сто, Ми тарМи ћун, Ду шан, Са ва, Ла зар и Ћет ко. 
Ри сти ни си но ви су Си мо, Ра до славРа де и Јо во. Ду ша но ви су То дор
То до, Ми лан и Бог дан. Си но ви Са ви ни су Да ни ло и Слав ко. Ла зар је 
имао Ми ху и Ни ко лу. Ћет ко ви су Ми ло рад и Све то зар. Ла зар и Ћет
ко су би ли до бро вољ ци у срп ској вој сци то ком Пр вог свјет ског ра та. 
При по вла че њу 1915, Ла за ра су за ро би ли и за кла ли Бу га ри. Ћет ко и 
Ла за ре ви си но ви су се два де се тих го ди на про шлог ви је ка на се ли ли 
на до бро во љач ку зе мљу у Ру ском Се лу, код Ки кин де. Они су за др жа
ли пре зи ме Дра ги ће вић. Пред Дру ги свјет ски рат у Пре би лов ци ма је 
жи вје ло 7 по ро ди ца Бр ња ши ћа. Би ли су до бро сто је ћи и др жа ли су 
тр го ви ну у се лу. Уста ше су у ав гу сту 1941. уби ле све же не и дје цу Бр
ња ши ћа, уни штив ши пот пу но 4 по ро ди це. 

По том ци Би ле Дра ги ће ви ћа

Ћи ри ћи

Ро до на чел ник Ћи ри ћа био је Ћи ро Дра ги ће вић, ко ји је жи вио на раз
ме ђу 17. и 18. ви је ка. Ку ће Ћи ри ћа су у цен трал ном ди је лу Пре би ло
ва ца. Ћи ри ћа чар дак, у ко ме је до 1941, жи вје ла по ро ди ца Ри сте Ћи
ри ћа, је зна ме ни та пре би ло вач ка гра ђе ви на. Зна се, по при ча ма из 
19. ви је ка и за Ћи ри ћаКа ру /Шће пан?/, ко ји је био у тур ској вој сци, 
ко ја је ишла у рат не по хо де на Ср би ју, у ври је ме уста на ка. Ка сни је се 
по ми њу Сто јан и Са ва. Сто јан је је жи вио око 90 го ди на и умро 1916. 
Ње го ви си но ви су Шће пан, Ри сто и Јо во. Шће па но ви си но ви су То
дор„Бра јо“, а Ми ла но ви су Да ни ло, Ми лен ко, Љу бо мир и Ду шан. 
То до ро ви си но ви су Шће по и Ни ко ла. Ри сто је имао Ду ша на и Ри сту. 
Јо ви ни су Шће по, Вељ ко и Слав ко. Слав ков син је Јо во. 
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Са вин син је Трип коЋи ро. Ћи ро је имао имао до ста дје це из два 
бра ка. Уста ше су у Шур ма нач кој ја ми уби ле Ћи ри ну су пру гу и де вет 
кће ри. Ћи ро је за клан у Пре би лов ци ма, др же ћи у на руч ју нај мла ђе 
ди је те – си на Сло бо да на. Оста је пи та ње чи ји је син Са ва, ко ји је по
ги нуо као аустриј ски вој ник у Пр вом свјет ском ра ту, Сто ја нов или 
Са вин? 

У истом ра ту, до бро вољ ци у срп ској вој сци су би ли си но ви Шће па на 
Ћи ри ћа, То дор /из Ру си је/ и Ми лан /из Ита ли је/. Обо ји ца су по сли је 
ра та до би ли до бро во љач ку зе мљу у Ру ском Се лу код Ки кин де, али 
се То дор вра тио у Пре би лов це. Пред Дру ги свјет ски рат у Пре би лов
ци ма су би ле 4 по ро ди це Ћи ри ћа, а јед на по ро ди ца је би ла у Ру ском 
Се лу. У уста шким зло чи ни ма 1941, уга ше на су два ог њи шта Ћи ри ћа. 
Уста шке по ко ље су пре жи вје ла са мо че тво ри ца Ћи ри ћа. Је дан од њих 
је по ги нуо као бо рац НОВЈ 1945, а дру ги је, као при пад ник Ју ВО, 
стра дао 1947, у про ду же ном гра ђан ском ра ту.

Ша ри ћи

Ро до на чел ник Ша ри ћа је »Ша ре« Дра ги ће вић, чи је пра во име ни је 
да нас по зна то. Ро ђен је у 17. ви је ку, а на ди мак је до био по »ша ра
ма«кра ста ма, ко је су му оста ле на ли цу по сли је пре ле жа них бо ги
ња. Ша ри ни по том ци су Ша ри ћи у Пре би лов ци ма и Дра ги ће ви ћи 
/»Ка ва зи ћи«/, ко ји су се у 19. ви је ку пре се ли ли у су сјед ну Ло зни цу. 
Пре ко ових Дра ги ће ви ћа, Јев то Де ди јер је утвр дио да су прет ке пре
би ло вач ких Дра ги ће ви ћа Тур ци за те кли у се лу, при ли ком осва ја ња 
Хер це го ви не у дру гој по ло ви ни 15. ви је ка. Ша ри ћа ку ће су у ви шем 
или гор њем, ис точ ном ди је лу се ла. По ре да не су у ни зу, ду гач ком око 
400 ме та ра, прав цем сје верјуг. Оне чи не Ша ри ћа ма ха лу или ма’’лу, 
ко ја са ку ћа ма дру гих по ро ди ца из над пу та чи ни »Гор њу ма’’лу«.

Вре ме ном, Ша ри ћи су се раз гра на ли, та ко да су би ли ме ђу пет нај
број ни јих пре би ло вач ких по ро ди ца. Из 19. ви је ка, зна мо за Дра гу, 
Ми тра, Ду ша на„Ала гу“, Спа со ја и Ви до ја Ша ри ћа. 

Дра ги ни си но ви су би ли Пе тар и Јо ван. Пе тар је имао си на Ђор ђа 
„Пе ку“. Ђор ђин син био је Пе тар. 

Ми тро ви си но ви су би ли Па вле и Све то зар. Све то за ре ви си но ви су 
Ми тар и Сло бо дан.

Си но ви Ду ша на„Ала ге“ (1872–1934) су Ри сто, Срећ ко и Но ви ца 
„Шоп“. Ри сто је имао Ри сту, а Срећ ко Ду ша на и Бра ни сла ва.

Спа со је ви си но ви су би ли Ду шан (1888–1970), Ла зар и Ми лан „Рус“ 
(1895–1950). Ду ша но ви си но ви су Шће пан, Слав ко, Да ни ло, Љу бо, 
Ми ло сав и Слав ко. Ми лан је имао Спа со ја и Ла за ра. 

Ви до је је имао Ни ко лу„Ха џи ју“, Спа су, Си му, Јо ву, Ми тра„Ма ца“, 
Ри сту и Са ву. Ни ко ли ни си но ви су Ви до је, Да мјен и Ма ној ло. Јо во је 
имао Ми ла на„Мач ка“. Ми тров син је Ри сто.

У Пр вом свјет ском ра ту, као аустриј ски вој ни ци по ги ну ли су Ри сто 
Ви до јев и Ла зар Спа со јев. Пред Дру ги свјет ски рат би ло их je 14 по
ро ди ца Ша ри ћа, ко је су жи вје ле у 13 ку ћа. У 1941. го ди ни, Ша ри ћи 
су стра хо ви то стра да ли од уста шких зло чи на ца, ко ји су по у би ја ли 
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око 90% свих Ша ри ћа, а пот пу но је уни ште но 6 по ро ди ца. По ред 
то га, у гра ђан ском ра ту 1943, дје чак Слав ко Ду ша нов ко ји је пре жи
вио уста шки по кољ, уби јен је као бо рац НОВЈ. Си мо /Ви до ја/ Ша рић 
(1874–1918), на род ни му че ник, био је се о ски кнез у ври је ме Пр вог 
свје тског ра та. Аустроугар ске вла сти су га за то чи ле у зло гла сном ло
го ру Арад. Од пре тр пље них му ка умро је осми дан по осло бо ђе њу. 
Ду шан /Спа со јев/ Ша рић и Па вле /Ми тров/ Ша рић су би ли до бро
вољ ци у срп ској вој сци у по ме ну том ра ту. 

Ждра ка но ви ћи /Ждра ка ни/

Ждра ка но ви ћи су до би ли пре зи ме по „Ждра ка ну“ Дра ги ће ви ћу, ко
ји је био ра зрок и та ко до био на ди мак по ко ме су се на зва ли и сви 
ње го ви по том ци. Ку ће су им у цен тру Пре би ло ва ца, а 1941, у се лу је 
би ло шест ку ћа Ждра ка но ви ћа. Од ста ријих Ждра ка но ви ћа зна се за 
Ла за ра, Ђу ру, Јо ву и Ри сту. Ри стин син Са ва је по ги нуо у аустриј ској 
вој сци у Пр вом свјет ском ра ту.

Ла за ре ви си но ви су Спа со је и Ни ко ла. Спа со је ви си но ви Ду шан и Ра
до ван. Ду шан је имао Ми ло са ва и Слав ка. Ра до ва нов син је Ми лен ко. 
Ни ко ли ни су Ог њен и Гој ко. Ог ње но ви си но ви су Ми лан, Љу бо и Ву
ка шин. Гој ков син је Ни ко ла.

Ђу ри ни су Или ја, Ми тар и Мак сим. Или јин син је Ан ђел ко, а Ми тров 
је Гој коГој кан. Ан ђел ко је имао Здрав ка.

Јо ви ни су Ва со и Ми хо. Ва со је имао Бо шка, Јо ву и Ду ша на. Име на 
Ми хи не дје це ни су по зна та.

Јед но ог њи ште Ждра ка но ви ћа је уга ше но од стра не уста шких зло
чи на ца у ав гу сту 1941. Та да су уби је не и све же не, дје вој ке и дје ца 
из ове по ро ди це, из у зев јед ног три нае сто го ди шњег дје ча ка. Ни ко лин 
син Гој ко је стра дао у про ду же ном гра ђан ском ра ту 1945, у Бо сни. 
Рат је пре жи вје ло све га шест Ждра ка но ви ћа. 

Ог њен /Ни ко ле/ Ждра ка но вић био је 1941, углед ни Пре би лов ча нин и 
на род ни пр вак и за то је пр ви стра дао од уста ша у ча пљин ском кра ју. 
Ми хо /Јо ве/ Дра ги ће вићЖдра ка но вић био је до бро во љац у срп ској 
вој сци у Пр вом свјет ском ра ту. До био је до бро во љач ку зе мљу у да на
шњој Ма ке до ни ји. Бу га ра ши су 1941. уби ли ње га и сву ње го ву мно
го број ну по ро ди цу. Ми хин брат Ва со, је је дан од нај ин те ре сант ни јих 
и оми ље них пре би ло вач ких ли ко ва. Био је атле та, свјет ски пут ник, 
по ма ло пу сто лов и иде а ли ста.

Су хи ћи

Ро до на чел ник Су хи ћа је Јо ван Дра ги ће вићСу хо, ро ђен кра јем 17. 
ви је ка. На зван је та ко што је био мр шав, сух чо вјек. Зна се да је чу вао 
сто ку у Гни је цу. Он је био ро ђе ни стриц Ри ста на Дра ги ће ви ћаЕк
ме чи је, ро до на чел ни ка Ек ме чи ћа. Су хо се, као удо вац, оже нио удо
ви цом По крај чи ћа из Пре ња, ко ја је са со бом до ве ла три ћер ке. Јед
на се уда ла за Ек ме чи ју, дру га за Дра ги ће ви ћаДра ги ћа, а тре ћа за 
Трип ко ви ћа. Су хи ћи су, као Би ли ни по том ци би ли су вла сни ци пр ве 
ку ће зи да не у цен трал ном ди је лу се ла – Ме ди не ку ле или чар да ка 
Су хи ћа и Ме ди ћа. Су вла сни ци дру ге по ло ви не би ли су Ме ди ћи, као 
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по том ци Дра ге. По ред ку ћа у цен тру се ла, Су хи ћи су има ли и ку ће у 
за се о ку Бр до, на ју жној стра ни Ма лог зој ми ра. 

Од Су хи них по то ма ка, у 19. ви је ку, зна се за Ри сту и Јо ву. Ри сти ни 
си но ви су Спа со је, Или ја, Са ва и Ла зар. Спа со јев син је Ри сто. Или
ји ни су Ни ко ла и Мо мир. Са ва је имао Да ни ла. Ла за ре ви си но ви су 
Ми лан, Но ви ца и Ма ној ло.

Јо вин син је Обрен, ко ји је био со лун ски до бро во љац. Обрен је имао 
си на Јо ву. 

Пред Дру ги свјет ски рат би ло је 5 ку ћа Су хи ћа, са 34 че ља ди. Би ли су 
ме ђу имућ ни јим Пре би лов ча ни ма. У уста шком по ко љу Ср ба у Пре
би лов ци ма, у ље то 1941, стра да ло је 30 Су хи ћа. Пре жи вје ли су Ла за
ре ви си но ви Ми лан, Но ви ца и Ма ној ло и Спа со јев син Ри сто. 

Ек ме чи ћи

Ро до на чел ник Ек ме чи ћа је Ри стан Дра ги ће вићЕк ме чи ја, ро ђен у 
пр вој по ло ви ни 18. ви је ка. Ње гов ро ђе ни стриц је био Јо ван Дра ги ће
вићСу хо, та ко да су Су хи ћи, од свих Дра ги ће ви ћа, нај срод ни ји Ек
ме чи ћи ма. Ек ме чи ја на тур ском зна чи пе кар или до слов но хље бар, 
од ек мек=хљеб. Ри стан је до био тај на ди мак за то што је из у чио пе
кар ски за нат у Мо ста ру, гдје је по том ра дио као пе кар ски по моћ ник. 
Ка да су сви Ри ста но ви по мр ли од ку ге, стриц га је вра тио у Пре би
лов це, ка ко Тур ци не би од у зе ли ње го во има ње, као пу сто. Ек ме чи ја 
се оже нио од По крај чи ћа, Су хи ном па стор ком, чи ја се јед на се стра 
уда ла за Дра ги ће ви ћаДра ги ћа /Аћи ма?/, а дру га за Трип ко ви ћа. 
Имао је че ти ри си на: Ђу ру, Ми ху, Јо ву и Га шу. Га шо је, као мла дић, 
не стао без тра га у Ху то вом бла ту.

Ђу ри ни си но ви су Ла зар, Ри сто, Са ва, Па во и Или ја. Ла за ре ви си но ви 
су Ђу ро, Спа со је и Ва со. Ђу ро је имао Ла за ра и То ду. Ла за ре ви си но
ви су би ли Ђу ро, Ар сен, Све то зар и Ми ло рад. Спа со је ви су Или ја и 
Бран ко. Бран ко ви си но ви су Спа со је, Или ја и Ми ла дин. Ва со је имао 
Мир ка, Да ни ла и Ду ша на. Мир ков син је Бор ко, а Ду ша но ви су Ва со 
и Ми ла динМил ко. Ри сти ни си но ви су Ми тар и Ри сто. Ми тар је имао 
Са ву и Мар ка. Са ви ни си но ви су Бог дан, Ан ђел ко, Ва со и Ди ми три
је. Мар ков син је Мла ден. Ри сти ни си но ви су би ли Да ни ло, Ду шан и 
Ми лан. Ми лан је имао Да ни ла. Па влов син је Шће пан. Шће па но ви 
су Во јин, Или ја, Пе ро, Па во, Ко стаКо јо и Ми ло сав. Во ји но ви си но
ви су би ли Бор ко, Шће пан и Бран ко. Или ји ни си но ви су Ми ло рад и 
Мом чи ло. Пе ро је имао Ми лен ка и Бо жу. Па влов син је Ми ло ван. 
Ко ји ни си но ви су Дра го мир и Ми лен ко. Син Или је Ђу ри ног је Ми
ха и ло. Ми ха и ло ви си но ви су Или ја и Ми ло рад. Са ва Ђу рин је имао 
жен ску дје цу. 

Ми хин син је Ни ко ла. Ни ко ли ни си но ви су Си мо и Ми хо. Си ми ни 
си но ви су Ни ко ла, Ми ланЋи ко, Сто јан и Мак сим. Ни ко ли ни си но ви 
су Трип коТри ше и Но ви ца. Сто јан је имао Си му и Мак си ма. Ми хи
ни си но ви су Јо во, Ра де и Пе роПет ко. Ра де је имао Пе ру и Јо ви цу. 
Јо во је по ги нуо у Пр вом свјет ском ра ту као аустриј ски вој ник.

Син Јо ве Ек ме чиј иног је Или ја, а Или ји ни си но ви су Обрен и Урош. 
Обре но ви си но ви су Бо жо, Вла до, Ти хо мир, Или ја и Ми ло сав. Бо жин 
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син је Ти хо мир, а Вла дин Вла ди мир. Урош је имао Ни ко луНи ку и 
Слав ка /и Ри сту?/.

Ек ме чи ји ни по том ци су из цен тра Пре би ло ва ца, пре шли ки ло ме тар 
да ље, у бр до на ис точ ну стра ну, на до мак ка њо на Бре га ве и за сно ва
ли за се лак Гр лић. Сре ди ном 19. ви је ка ту су са зи да ли чар дак, ко ји 
је ду го био нај ве ћа и нај маркант ни ја пре би ло вач ка гра ђе ви на. Пред 
Дру ги свјет ски рат у Гр ли ћу је би ло 13 ку ћа Ек ме чи ћа, са 18 по ро ди
ца. Дви је по ро ди це су би ле у Бе о гра ду, по јед на у Ча пљи ни и Ру ском 
Се лу код Ки кин де. Уста ше су 1941. го ди не уби ле око 80 Ек ме чи ћа, 
углав ном же на и дје це. Та да је уга ше но ог њи ште Уро ша /Или ји ног/ 
Ек ме чи ћа. По сли је Дру гог свјет ског ра та Ек ме чи ћи су се се ли ли на 
раз не стра не, а 1992. у Пре би лов ци ма је би ло 7 по ро ди ца Ек ме чи ћа, 
од то га 5 у Гр ли ћу. По сли је 1995, у Гр ли ћу ни је об но вље на нијед на 
ку ћа.

Или ја /Ђу рин/ Ек ме чић се сре ди ном 19. ви је ка пре се лио у Гор њи 
Ми ла но вац, гдје је био тр го вац и углед ни гра ђа нин. Он и ње го во по
том ство су за др жа ли ста ро по ро дич но пре зи ме Дра ги ће вић. Или јин 
син Ми ха и ло је жи вио у Бе о гра ду. Био је ис так ну ти при вред ник, бан
кар и на ци о нал ни рад ник у вре ме ну Кра ље ви не Ср би је и Кра ље ви
не Ју го сла ви је. Ми ха и лов син Ми ло радБа та је био фуд бал ски ре
пре зен та ти вац Кра ље ви не Ју го сла ви је. Ње гов брат Или ја, бан кар ски 
слу жбе ник, је два де се тих го ди на про шлог ви је ка глу мио у ни је мим 
фил мо ви ма. 

Ла зар /Ђу рин/ Ек ме чић и Во јин /Шће па нов/ Ек ме чић, чу ку ну ну ци 
Ек ме чиј ини су би ли до бро вољ ци у срп ској вој сци у Пр вом свјет ском 
ра ту. Ми ло рад /Или јин/ Ек ме чић, унук Шће па нов, је ис так ну ти срп
ски исто ри чар и ака де мик. Са во /Ан ђел ков/ Ек ме чић је био гол ман 
ФК Са ра је во и ФК ГАК из Гра ца, у Аустри ји.

Бу лу ти

Бу лу ти су ста ра срп ска по ро ди ца у овом кра ју. И они се мо гу сма тра
ти стар је ни ци ма и ста ро сје ди о ци ма Пре би ло ва ца. По сли је раз дје ле 
Дра ги ће ви ћа и узи ма ња но вих пре зи ме на ме ђу њи ма, Бу лу ти су по
ста ли нај број ни је брат ство у Пре би лов ци ма. У ав гу сту 1941. би ло је 
26 ку ћа, од но сно 35 ужих по ро ди ца Бу лу та, ко је су жи вје ле у цен
трал ном ди је лу Пре би ло ва ца, за се о ци ма Ку ли не и Кра ва ри ца и на 
Ко шће ли. У Ча пљи ни су жи вје ле 2, а у Ру ском Се лу код Ки кин де 3 
по ро ди це. Би ло је још до ста по је ди на ца ко ји су, по по тре би слу жбе, 
бо ра ви ли у ра зним мје сти ма Ју го сла ви је. Бу лу ти су од дав ни на има
ли сво ју зе мљу и па шња ке у Пре би лов ци маДо лу, Кра ва ри ци, Ди
је ли ма, Пи то ми на ма /Га ре ви ни ма/... Пр во бит но су жи вје ли на Ко
шће ли гдје су има ли сво ју зе мљу, ку лу и гро бље. Зна тан дио има ња 
од у зе ли су им бе го ви Ри зван бе го ви ћи, на раз ме ђу 18. и 19. ви је ка, а 
Ха џи бег је уда вио јед ног Бу лу та»До га на« у сво јој ку ли, на Ху то ву. 

По јед ној ва ри јан ти пре да ња, Бу лу ти су се пр во бит но пре зи ва ли 
Ком не ни. На Ко шће лу је до шао је дан од њих из По по вог по ља, на 
ми раз ко ји је до био од ста ре, вла сте о ске, по ро ди це Би је лић. По дру
гој ва ри јан ти пре да ња, пре зи ме Бу лут по ти че од не ка квог Бу ло жи не, 
ко ме је при па да ла сва Ко шће ла. Тур ци су Бу ло жи ну оп ту жи ли да је 
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имао ди је те са не ком му сли ман ком, у на мје ри да му оду зму има ње, 
што су и учи ни ли јер Бу ло жи на ни је хтио да се оже ни по ме ну том. 
По тре ћој ва ри јан ти пре зи ме по ти че од не ког хај дуч ког ха рам ба ше 
Бу лу та/ Бу лут=облак, на тур ском/. Овај је Тур ци ма пра вио ве ли ке 
про бле ме, а обо га тио се од хај ду чи је и та ко ку пио има ње на Ко шће
ли. Пра во слав них Бу лу та одав но има и у Хер цег Но вом. Они су се 
по сли је Беч ког ра та до се ли ли у се ло Ка ме но, из Кор је ни ћа код Тре
би ња. У пре да њу пре би ло вач ких Бу лу та не ма по ме на о мо гу ћем по
ри је клу из Кор је ни ћа и срод ству са Бу лу ти ма из Бо ке. Јев то Де ди јер 
на во ди да Бра јо ви ћи, му сли ма ни из Кљу на у сје вер ном ди је лу Не ве
сињ ског по ља, по ти чу »од пра во слав них Бу лу та из Га бе ле«, а ислам 
су при ми ли, вје ро ват но у 18. ви је ку. Бу лу ти се по ми њу и у Рас ти че ву, 
код Ку пре са и у око ли ни Фој ни це у Бо сни. Ста ри Бу лу ти су има ли 
сво ју пла ни ну у Со ми ни /да нас у по гра нич ном ди је лу Цр не Го ре, уз 
Хер це го ви ну/. У Сје ко са ма по сто ји ло ка ли тет Бу лу то вац. 

Бу лу ти су би ли по зна ти у кра ју као вр сни лов ци и ри бо лов ци у Ху то
ву бла ту. Бу лу то ве ку ће се на ла зе у до њем ди је лу цен трал ног на се ља 
Пре би ло ва ца, ис под бр да Гра бак, на осој ној стра ни гдје чи не Бу лу
то ву ма ха лу. Бу лу ти су ма хом би ли бо ље сто је ћи ста нов ни ци Пре би
ло ва ца и ве ћи на их је има ла »чар да ке«. У про стра ним па шња ци ма 
Ди је ли ма и Пи то ми на ма, има ли су »тра вар ске ку ће«, са то ро ви ма, 
у ко ји ма би бо ра ви ли не ки уку ћа ни, ко ји су се бри ну ли о број ној 
сто ци. Дру ги Бу лу ти су има ли ку ће у за се о ку Ку ли не, бли зу је зе ра 
Шкр ка. Они се ди је ле на »До га не« и »Лу ки ће«.

У 19. ви је ку, од Бу лу та Бу лу то ве ма ха ле, зна мо за бра ћу Ми ху, Јо ва на 
и Пе тра. Ми хо је умро 1901, у 76. го ди ни жи во та и са хра њен је на Ко
шће ли. Ње го ви си но ви су Ни ко ла и Или ја„Бег“. Ни ко ли ни си но ви 
су Ко јо, Ми тар„Вил сон“, Ми лан„Ча кар“, Но ви ца и Ла зар„Чо ло“. 
Ко ји ни си но ви су Во ји славВој ко и Слав ко. Ми ла но ви су Ми ло сав, 
Ри сто и Мла ден. Но ви чини си но ви су Љу бо мирЉу бо и Ни ко ла. Ла
зар је имао Мом чи ла и Ми ло ва на. 

Или ји ни су Мак сим„Бр ко“, Ми хо и Гој ко. Мак си мо ви си но ви су Па
вле и Мил ко. Ми хо је имао Бог да на, а Гој ко Сло бо да на. 

Јо ва но ви су Спа со је, То дор и Ри сто. Спа со је ви си но ви су Бо шко, Ђу
ро и Сто јан. Бо шко ви си но ви су Да ни лоБа рон и Бран ко. Ђу ри ни су 
Ми ланЋе бер и Ни ко лаНи ко, а Сто ја нов је Ду шанЛо ло. 

То до ро ви су Трип ко, Си мо и Ми тар„Спу же вић“. Трип ко ви си но ви 
су Вла до, Ра де и Са ва. Си мин је То дор. Ми тро ви си но ви су Ма ној ло, 
Ан ђел ко, Мир ко, Ми лош и Мла ден. 

Си но ви Ри сти ни су Љу бан, Јо воХо ра ци ја и Обрен. Љу ба но ви си но ви 
су Жар ко и Ми ланБе го. Јо ви ни су Ри сто, Бо ро и Ми ло рад, а Обре
но ви су Сте во и Ве со. 

Пе тров син је Ла зар, а Ла за ре ви су Пе ро, Шће пан, Или ја и Јо во. 
Шће па но ви си но ви су Ла зарЋо то и Ми ло сав. Или јин је Ми ло рад / и 
Спа со је?/, а Јо вин Ми тар. 

Осим ових Бу лу та, у цен трал ном ди је лу Пре би ло ва ца има и ку ћа Бу
лу та„Сма ји ћа“, ко ја је крв но бли жа Бу лу ти ма из за се о ка Ку ли не. 
По пут Ек ме чи ћа, „Сма ји ћи“ зна ју но си о це до ма ћин ства од сре ди не 
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18. ви је ка. То су Бог дан, Трип ко, Сто јан„Сма јо“, Ри сто „Џел ко“, Да
ни ло„Да но“, ро ђен 1908. и да ље. Да но је имао бра ћу Бог да на, Трип
ка, Ни ко лу и Или ју. Сто јан„Сма јо“ је са хра њен на Ко шће ли. 

Ро до на чел ник „До га на“ је Ђор ђо, а ње гов син је Си мо, чи ји су си но ви 
Сто јан и Јо во„Цр ни“. Сто ја но ви си но ви су Но ви ца, Си мо и Пет ко, а 
Јо ви ни су Ма ној ло, Ар сен и Мак сим. 

Ђор ђин брат Лу ка је ро до на чел ник „Лу ки ћа“. Ње го ви си но ви су Спа
со је и Лу ка. Спа со је ви су Слав ко и Спа со је„Ми лан“. Спа со је ви/Ми
ла но ви/ су Јо во, Сте во, Че до и Слав ко. Лу ки ни си но ви су Ва со, Ла зар 
и Јо во. Си но ви Ва си ни су Триф ко, Ми лан„Ка ри ман“, Вељ ко, Мак
сим, Вла до и Ва со. Си но ви Ла за ре ви су Во ји слав„Вој ко“, Ђор ђо„Ђо
ка“ и Са ва. Јо ви ни су Но ви ца, Гој ко и Да ни ло.

То дор Бу лут је био је дан од пре би ло вач ких пр ва ка, у ври је ме хер це
го вач ког устан ка про тив Ту ра ка 1875–78. У Пр вом бал кан ском ра ту 
1912, као и у свјет ском ра ту, у цр но гор ској вој сци су се бо ри ли, као 
до бро вољ ци Ми тар /Ни ко лин/ Бу лутВил сон и Пе ро /Ла за рев/ Бу
лут. У Пр вом свјет ском ра ту, до бро вољ ци у срп ској вој сци су би ли 
Ми лан и Но ви ца, си но ви Ни ко ле и Јо во /Ри сте/ Бу лут„Хо ра ци ја“. 
Ми лан и Но ви ца су би ли но си о ци Ал бан ске спо ме ни це. 

У Пр вом свјет ском ра ту, као аустриј ски вој ни ци по ги ну ли су Ни ко
ла Ри стинСма јић, Вој ко Ла за ревЛу кић и Но ви ца Сто ја новДо ган. 
Ми тарВил сон (1889–1927) је био и ис так ну ти на ци о нал ни рад ник и 
пре би ло вач ки пре га лац, за слу жан за из град њу шко ле у се лу. У ав гу
сту 1941, уста ше су по у би ја ле све же не, дје вој ке и дје цу из по ро ди це 
Бу лут. Стра да ло је и до ста од ра слих му шка ра ца. То ком ра та по ги
ну ло је 8 Бу лу та, бо ра ца НОВЈ, а је дан је умро од бо ле сти. Мак сим 
(Јо ве) Бу лут је ис так ну та лич ност НОБ у Пре би лов ци ма. Бу лу ти, као 
и 95% пре би ло вач ких по ро ди ца сла ве Ни кољ дан.

ОСТА ЛЕ /ДО СЕ ЉЕ НИЧ КЕ/ ПО РО ДИ ЦЕ

Ме да ни

Ме да ни су јед на од нај ста ри јих и по зна ти јих срп ских по ро ди ца у 
Хер це го ви ни. По ти чу из Гор њег Хра сна, за се лак Ру је ви До. Де ди јер 
на во ди да су они јед на од број них сто чар ских по ро ди ца у Хра сну и 
ње го вој бли зи ни, ко је по ти чу од Ка по ра, из Ми ри ло ви ћа код Би ле
ће, а ови опет да су дав но до шли са Ко со ва. Ме да на има или их је 
би ло и у Убо ску и обли жњем По љи цу, Да бри ци, Ор ти је шу, Ло ква ма, 
До њој Тру си ни, Пре би лов ци ма... У Пре би лов це су до шли на чи тлук 
из Гор њег Хра сна, у 18. ви је ку. Је дан дио је имао ку ће у цен трал ном 
ди је лу, на ју го и сточ ном кра ју, на спо ју под нож ја Ја зби не и Грап ка. 
Од њих су по зна ти Ри сто, ко ји је имао си на Јо ву чи ји су си но ви Ла
зар и Бог дан ро ђе ни по чет ком два де се тог ви је ка. На пре би ло вач ком 
гро бљу има спо ме ник Јо ва на Ме да на, умр лог 1846. То би мо гао би ти 
отац по мен утог Ри сте? Дру ги су има ли ку ће на Кра ва ри ци. Од њих 
је по знат Са ва (1824–1860), ко ји је имао си на Ду ша на. Шће по је био 
вје ро ват но Са вин брат, чи ји син је Јо во, ко ји ни је имао дје це. Имао је 
ма ло из дво је ну ку ћи цу, пре ма Бре га ви, а по ред ње га би ла је ку ћи ца 
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и не ке Ме да но ве же не, ко ја је са ма жи вје ла. Ду шан је имао си но ве: 
Ни ко лу, Јо вуЈо ви цу, Са ву, Да ни ла, Шће па на, Бран ка и Ва су. Има ли 
су зна чај но бо гат ство у зе мљи и сто ци. 

Јо ви чи ни си но ви су Пе ро, Во ји славВој ко и Мла ден. Са ви ни су Ми
лан, Слав ко и Че славЧе до. Да ни лов син је био Ра до славРа де. Шће
пан је имао Но ви цу, Ми лен ка, Ва су и Ми ли са ва. Бран ков син био је 
Љу бо мир. 

Ла зар Јо вин је имао Јо ву и Бо жу. Бог да но вој су пру зи Ми ле ви су уста
ше, но жем, из утро бе из ва ди ли жи во му шко ди је те и уби ли га. Дје те
ту је по сли је ра та од ре ђе но име Ри сто.

Ни ко ла Ме дан је био до бро во љац у срп ској вој сци у Пр вом свјет
ском ра ту. Два де се тих го ди на про шлог ви је ка он се пре се лио на до
бро во љач ко има ње у Ру ском Се лу, код Ки кин де. Ка сни је је код ње га 
пре шао и брат му Да ни ло. Чла но ви по ро ди це Ме дан, су пр вих да на 
ав гу ста 1941, из бје гли уста шким хај ка ма па ни су стра да ли у Шур ма
нач кој ја ми. Ме ђу тим, ка сни је су от кри ве ни и стра хо ви то су стра да
ли код ку ћа на Кра ва ри ци, До лу ис под се ла и Мо ри ном ото ку. Уби је
но их је 32, а по кољ су пре жи вје ли Са ви ни си но ви Ми лан, Слав ко и 
Ча слав, Јо ви чи ни Во ји славВој ко и Пе ро, а у се лу са мо Ла зар. То ком 
ра та Пе ро је умро, а Слав ко по ги нуо као бо рац ЈуВО. Ку ће на Кра ва
ри ци су опу стје ле по сли је ра та, а 1992. би ла је јед на по ро ди ца Ме да
на у се лу. У 2008. из гра ђе на је но ва ку ћа ове по ро ди це, ис пред се ла, 
на ло ка ли те ту Ха ли ло ва ло ква. Кр сна сла ва Ме да на је Јо вањ дан. 

Ћук

Ћу ци су пр во би ли на чи тлу ку Ко ва че ви ћа у Гњи ли шти ма, да би јед
ни ода тле пре шли у Пре би лов це, а дру ги у Га бе лу. То се, вје ро ват но, 
де си ло у дру гој по ло ви ни 18. ви је ка. Сла ве Ма лу Го спо ји ну па због 
то га ни је из вје сна њи хо ва по ве за ност са Ћу ци ма из Хра сна и Убо ска, 
ко ји сла ве Јо вањ дан. На пре би ло вач ком гро бљу очу ван је спо ме ник 
Ра де Ћу ка, ро ђе ног 1835, а умр лог 1898, же не му Јо ке ко ја је „жи
вје ла 35 го ди на“ и си на му Јо ве, ко ји је ро ђен 1865, а умро је 1919. 
Спо ме ник су по ди гли си но ви Јо ви ни и же на му Ма ра. 
Пред Дру ги свјет ски рат би ле су дви је по ро ди це Ћук у Пре би лов ци
ма: То до ра /Пе ри ног/ и Ра де /Јо ви ног/. То дор је имао си на Или ју. 
Ра де је имао Јо ви цу. По сли је Пр вог свјет ског ра та, у Ру ско Се ло, код 
Ки кин де пре се ли ла се по ро ди ца Да ни ла /Пе ри ног/ Ћу ка, со лун ског 
до бро вољ ца. Да ни ло ви си но ви су Вла до и Пе ро. У Ру ском Се лу су се 
на се ли ли и Јо ви ни си но ви Ми лан и Ни ко ла, док им је брат Вељ ко 
жи вио у Бе о гра ду. Од 13 Ћу ка, уста шки по кољ Пре би лов ча на, пре
жи вио је са мо Или ја, син То до ра, ко ји је по сли је ра та жи вио у Та сов
чи ћи ма. Ку ће су по сли је ра та ку пи ли Трип ко ви ћи и Дра ги ће ви ћи. 
Да нас дви је по ро ди це пре би ло вач ких Ћу ка жи ве у Ру ском Се лу, а 
шест по ро ди ца је у Бе о гра ду. 

Бан ђу ри

Бан ђу ри су се до се ли ли у Пре би лов це на пре ла зу из 18. у 19. ви јек, из 
Убо ска код Љу би ња. Пр во бит но су има ли ста ни ште у цен трал ном ди
је лу Пре би ло ва ца, на обо ду Бу лу то ве ма ха ле. У дру гој по ло ви ни 19. 
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ви је ка Ми ла Бан ђур, удо ва Ри сте, ћер ка Јо ве Ек ме чи ћа, се вра ти ла 
код сво јих у Гр лић и са со бом по ве ла ди је те Ђу ру Бан ђу ра, ро до на
чел ни ка гр лић ких Бан ђу ра. Ђу ро је ту до био дио има ња Јо ве Ек ме чи
ћа, си на Ри ста на Дра ги ће ви ћаЕк ме чи је. Ве ћи дио Бан ђу ра је са гра
дио ку ће на 300 ме та ра ис пред се ла код сво је огра де, по сли је че га је 
ту на стао то по ним Бан ђу ре ве ку ће. 

Си но ви Ђу ре Бан ђу ра из Гр ли ћа Ри сто и Си мо, су се при је Дру гог 
свјет ског ра та пре се ли ли у Ду бров ник. Си ми на по ро ди ца се, по не
сре ћи, вра ти ла у Пре би лов це па је стра да ла од уста ша, а Си мо је 
умро, убр зо иза ра та. Пот пу но је ис тре бље на и по ро ди ца ње го вог 
бра та Ла за раЛа ки це. Си мо је имао си на Мо му, а Ла зар Ву ка ши на.

Си мо Ри стин је имао си но ве Ко ста ди на, Ри сту и Да ни ла. Трип ко Спа
со јев је имао са пр вом су пру гом Спа со ја и Ра до сла ва, ко ји су уби је
ни од уста ша. Си но ви ма из дру гог бра ка дао је иста име на. Бран ко 
/Спа со јев/ се при је ра та пре се лио у Бе о град, гдје је за сно вао по ро
ди цу. Ње гов син је Бра ни слав. У Дру гом свјет ском ра ту стра да ли су 
пот пу но Бан ђу ри из Гр ли ћа. Из три по ро ди це: Си ме /Ри сти ног/, 
Трип ка /Спа со је вог/ и Мар ка /Са ви ног/, у цен трал ном ди је лу се ла, 
пре жи вио је са мо Трип ко. Трип ко вог бра та Ви до ја уста ше су уби ле у 
ло го ру Ја се но вац. Са ва /Ри стин/ кра јем ра та је из бје гао из Ср би је, у 
еми гра ци ју. Бан ђу ри сла ве Ни кољ дан.

На да жди ни

На да жди ни су ста ра срп ска по ро ди ца на под руч ју До ње Хер це го ви
не, ко ја је са чу ва ла по ро дич но име, на род ност и вје ру. По ти чу из 
Бо љу ни, да нас пу стог за се о ка Бје ло је ви ћа, гдје су јед на од дви је ста
ро сје ди лач ке по ро ди це у се лу и у ко ме су од 19. ви је ка пре вла да ли 
до се ље ни ка то ли ци. Бо љу ни су на да ле ко по зна ти по не кро по ли срп
ских над гроб них спо ме ни касте ћа ка, из сред њег ви је ка. При па да ју 
оп шти ни Сто лац, а на ла зе се у обла сти Хра сно, 13–14 км ва зду шном 
ли ни јом, од Пре би ло ва ца пре ма ју гои сто ку. По ред Пре би ло ва ца, На
да жди ни су се одав но на се ли ли и у Спи ља не код Ко њи ца. Јев то Де
ди јер на во ди да од На да жди на по ти чу Ра до ши у обли жњем Кру ше ву, 
код Сто ца, а ко ји су ско ро ис тр је бље ни од уста ша 1941. На да жди ни 
су се до се ли ли у Пре би лов це на пре ла зу из 18. у 19. ви јек. Би ле су их 
дви је по ро ди це. Ро до на чел ник пре би ло вач ких На да жди на је Мар ко. 
Он је, као ди је те, кра јем 18. вје ка до шао у Ло зни цу из Бо љу ни, гдје 
му се мај ка пре у да ла за По крај чи ћа. Ка сни је пре шао у Пре би лов це. 
Ње го ви си но ви су Ри сто и Јо во.

На се о ском гро бљу има спо ме ник Јо ве На да жди на, ро ђе ног око 
1830, а умр лог 1873. Исте го ди не ро дио му се, као по смр че, син 
Јо во, ко га су уста ше уби ле 1941. Ње го ва мај ка Бо жи ца је ро ђе на 
1828, а умр ла је 1915. Си но ви Јо ве /Јо ви ног/ су Гој ко и Ми лан, ро
ђе ни у пр вим де це ни ја ма 20. ви је ка. Гој ко је био оми ље ни ко ман
дант уста нич ког ВЧ ба та љо на Пре би лов ци у то ку 1942. На уста шке 
при ту жбе, ухап шен је од стра не Ита ли ја на и ин тер ни ран у ло гор на 
остр ву Ма му ла у је сен исте го ди не. Ку ћа ових На да жди на би ла је у 
Дра ги ћа ма ха ли, до не ка да шњих Мир ко ви ћа згра да.

Дру го до ма ћин ство На да жди на има ло је ку ће ис под бр да Ја зби на, 
код са да шњих Мир ко ви ћа ку ћа, из над но ве шко ле. Од њих се зна за 
Ри сту, чи ји је син Са ва /1857–1934/, у сво је ври је ме, био је дан од 
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углед ни јих Пре би лов ча на. Са ви ни си но ви су Мар ко, Ла зар и Дра гу
тин. Број на по ро ди ца по то ма ка Са ве На да жди на је стра хо ви то по
стра да ла од уста ша 1941, а Мар ко вог си на Бо жи да ра су стри је ља ли 
Ни јем ци 1941, у Кра ље ву. Рат су пре жи ви ли са мо Мар ко ви си но ви 
Ду шан и Да ни ло, ко ји су са сво јим по ро ди ца ма жи вје ли у се лу до 
1992. Мар ко је имао још и Си ни шу. Ла зар је имао Жив ка, а Дра гу тин 
Ту го ми ра. Да ни ло На да ждин је об но вио сво ју ку ћу у Пре би лов ци ма 
2001. На да жди ни сла ве Јо вањ дан.

Пе ри ши ћи

Пе ри ши ћи су на пре би ло вач ком гро бљу оста ви ли нај ма ње 4 ка ме на 
кр ста, по диг ну та у дру гој по ло ви ни 19. ви је ка. На њи ма се мо гу про
чи та ти име на Ла за ра, Ри сте, Лу ке... У Ху то вом бла ту по сто ји Пе ри
ши ћа пле сно /пле сно – ма ња во де на по вр ши на у мо чва ри, окру же на 
тр ском/. Са вре ме не пре би ло вач ке ге не ра ци је ни су има ле ни ка ква 
са зна ња о бо рав ку ове по ро ди це у Пре би лов ци ма све до про ље ћа 
2008, ка да су спо ме ни ци от кри ве ни, по сли је ра шчи шћа ва ња гро бља 
од ши ка ре. За са да се не зна гдје су им би ле ку ће, ни ка да су се и 
ода кле до се ли ли у Пре би лов це, ни ти гдје су се од се ли ли. Пе ри ши ћа 
је би ло у обли жњој Га бе ли, гдје су се до се ли ли из Би ту ње код Сто ца. 
Би ло их  је у Вла хо ви ћи ма код Љу би ња, Сто цу, Мо ста ру, по пов ским 
се ли ма Дра че во и Дри је ња ни... Због по сто ја ња Пе ри ши ћа пле сна /у 
Пре би лов ци ма се ка же „Пе ру ши ћа“/, мо же се прет по ста вља ти да је 
бо ра вак ове по ро ди це у Пре би лов ци ма био ве зан за ри бар ство и по
сао ко ји су Мир ко ви ћи во ди ли, а у ве зи из ло ва, су ше ња и тр го ви не 
ри бом? Ако би ово би ло тач но, он да су се и Пе ри ши ћи од се ли ли из 
Пре би ло ва ца пред крај 19. ви је ка, због про па сти Мир ко ви ћа по сла 
са ри бом. Њи хо во но во пре би ва ли ште би тре ба ло тра жи ти у Мо ста ру 
или Сто цу. По ро ди ца је, за раз ли ку од мно гих та да шњих, има ла ма
те ри јал не мо гућ но сти да по ди же спо ме ни ке, ма кар и скром не, што 
опет го во ри да су се ба ви ли не ком дје лат но шћу ко ја је до но си ла бо
љу за ра ду. Пе ри ши ћи сла ве Јо вањ дан.

Мир ко ви ћи

Пре ма пре да њу, са чу ва ном у се лу, Мир ко вић је у Пре би лов це до шао 
из Сто ца, гдје је ра дио за Ри зван бе го ви ћа. По бе го вом са вје ту, оже
нио се ми ра за чом Ан ђом Дра ги ће вић /Дра гић/ и та ко сте као тре ћи
ну Дра ги ћа има ња. Ово је мо гло би ти у пр вој по ло ви ни 19, а нај ра ни
је крaјем 18. ви је ка. По Јев ти Де ди је ру, на По пла ту су дви је ма ха ле 
не ка да при па да ле Мир ко ви ћи ма, а јед на од њих се зо ве Мир ко ви на. 
Би ли су пред у зи мљи ви и ври јед ни, па су у Пре би лов ци ма раз ви ли 
по сао са су ше њем и тр го ви ном ри бом. Има ли су чар дак у цен тру 
се ла. У Дра ги ће вој ма ха ли, Мир ко ви ћи су има ли ви ше обје ка та за 
су ше ње ри бе и чу ва ње ри бар ског при бо ра и осу ше не ри бе. По сло ви 
са ри бом до бро су на пре до ва ли та ко да су Мир ко ви ћи из ра сли у јед
ну од еко ном ских моћ ни јих фа ми ли ја у овом кра ју. Ме ђу тим, кра
јем XIX ви је ка на сту пи ла је кри за у по слу са ри бом. По по ро дич ном 
пре да њу, је дан дио Мир ко ви ћа се та да пре се лио у Сто лац, по што су 
дио има ња у Пре би лов ци ма про да ли. По зна то је и да Ри стан Мир
ко вић, за раз ли ку од пре тка, ни је во дио ра чу на о очу ва њу по сла и 
има ња, ко је је рас про дао, че сто и у бес цје ње. Дра ги ће ви ћи су ку пи ли 
згра де ко је су слу жи ле за по сао са ри бом, а Ћи рић дио чар да ка. По
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сли је Дру гог свјет ског ра та Ћи ри ћи ма су про да ли цио чар дак, да би 
ку пи ли опу стје ле ку ће Пе ре Бр ња ша. Ри сто са два синa (Ла зар и Ђор
ђо) оста је у Пре би лов ци ма. Мир ко ви ћи из Сто ца се ле се у Сте па но
ви ће во (Вој во ди на), по сли је Пр вог свјет ског ра та, по што је је дан од 
њих био до бро во љац. Мла ђи Ри стин син Ђор ђо Мир ко вић од ла зи из 
Пре би ло ва ца, на ла зи по сао у Зе ни ци гдје је жи вио. Умро је 1937. или 
1938. го ди не у мо стар ској бол ни ци. Са хра њен је у Мо ста ру. Ни је се 
же нио. Ста ри ји Ла зар је до сво је смр ти жи вио у Пре би лов ци ма. Же
нио се два пу та и из оба бра ка имао дје цу. Ла за рев син је Јо во. Кр сна 
сла ва Мир ко ви ћа из Пре би ло ва ца су Све ти вра чи Ку зман и Да мјан, 
ко ја се по но вом ка лен да ру сла ви 14. но вем бра. То је Вра чев дан, али 
се у Пре би лов ци ма ка же и Мра чин дан.

Кру ни ћи

Кру ни ћи су по ри је клом од По па ра, из Фат ни це, оп шти на Би ле ћа. 
Ода тле су до шли на Вла хо ви ће, у љу бињ ској оп шти ни. Са Вла хо ви ћа 
су не ки од њих пре шли на Хо тањ, у су сјед ству Пре би ло ва ца. Са Хот
ња је јед не ага пре ба цио на чи тлук у Клеп ца. Сре ди ном 19. ви је ка, 
Јо во Ек ме чић, удо вац од 70 го ди на, оже нио је Кру ни ћа удо ви цу, са 
Хот ња. Она је са со бом до ве ла си на Пе ру. По сли је ово га на Хот њу ви
ше ни су жи вје ли пра во слав ни Ср би. Иза Кру ни ћа је оста ло њи хо во 
гро бље. Ва ља на по ме ну ти да је за са мо сто го ди на ово се ло до би ло 
из ра зи ту ка то лич ку ве ћи ну, ма да је кра јем 18. ви је ка на Хот њу жи
вје ла са мо јед на ка то лич ка по ро ди ца Ја рак, са се дам чла но ва. 

Јо ви је Кру ну ша ро ди ла си на Или ју. Јо во је био син Ри ста на Дра ги ће
ви ћаЕк ме чи је, ро до на чел ни ка Ек ме чи ћа. По сје до вао је тре ћи ну Ек
ме чи ћа зе мље и од ње је тре ћи ну по кло нио па стор ку Пе ри Кру ни ћу. 
Пе ро је био оже њен од Ба би ћа, из Ло ка ва. Имао је ћер ку Ри сту, уда ту 
за Јев ти ћа у Опли чи ће и си на Ми хај ла, ро ђе ног сре ди ном осам де се
тих го ди на 19. ви је ка. Кру ни ћа ку ће су на сје ве роис точ ном кра ју за
се о ка, пре ма Бре га ви и Ко зи јим стје на ма. По ро ди ца је 1941. бро ја ла 
7 чла но ва. Од по чет ка уста шког на па да на Пре би лов це, Ми хај ло ва 
су пру га Ста на /дјев. Го ло, ро дом из Га бе ле, ро ђе на 1896/ се скри ва
ла на та ва ну ку ће, са ћер ком Ми лан ком од 12 и си ном Ми лен ком 
од 6 го ди на, док се син Мо мир од 17 го ди на скри вао у бли зи ни, под 
кон ци ма ду ва на у шта ли Ни ко ле Ек ме чи ћа. Та ко су из бје гли Шур ма
нач ку ја му, али су их уста ше све от кри ле 8. ав гу ста 1941, ве за ли их и 
од ве ли у ко ри то ри је ке Бре га ве, под Го сти љац. Ту су их уби ли за јед но 
са још 6 Ср ба. Ми хај ло и си но ви му Ми лан ро ђен 1920. и Пе ро ро ђен 
1922. су пре жи вје ли по кољ, по сли је скри ва ња у бр ду и у пе ћи на ма. 

По сли је Дру гог свјет ског ра та, у ку ћа ма у Гр ли ћу жи вио је Ми лан, са 
сво јом по ро ди цом. Пе ро се пре се лио у Клеп ца, гдје је по ди гао но ву 
ку ћу. Ми лан се оже нио Ко сом ро ђе ном Шо тра, из Ко зи ца, a Пе ро се 
оже нио Ми ле вом рођ. Пу дар са Рве ни це. Бра ћа су да ју ћи име на дје
ци, об но ви ла име на сво јих ро ди те ља, стра да ле бра ће и се стре. Кр сна 
сла ва Кру ни ћа је Ни кољ дан.

Јо ки ћи

Јо ки ћи су се до се ли ли у Пре би лов це са По пла та, код Сто ца, у дру
гој по ло ви ни 19. ви је ка. Има ли су ку ћи цу у Ша ри ћа ма ха ли, бли
зу ку ћа Ду ша на и Све то за ра (Ми тро вог) Ша ри ћа. Има ње им је би ло 
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скром но па су би ли ме ђу нај си ро ма шни јим по ро ди ца ма у се лу. По
ми њу се име на Јо ве, Си ме, Са ве, Мар ка Јо ки ћа... Два де се тих го ди на 
про шлог ви је ка про да ли су свој име так у Пре би лов ци ма и пре се ли
ли се у Под лу го ве код Или ја ша, у Бо сни. Та мо су има ли ка фа ну. На 
пре би ло вач ком гро бљу по ди гли су спо ме ник сво ји ма, чи је су ко сти 
ту оста ле. Био је у то ври је ме ме ђу нај ври јед ни јим спо ме ни ци ма на 
гро бљу. По сје ћи ва ли су га и по сли је Дру гог свјет ског ра та, оста вља
ли цви је ће и освје жа ва ли сло ва. Ку ћа Јо ки ћа се уру ши ла и за ра сла у 
ши бље, та ко да је овај спо ме ник је ди ни ви дљи ви траг бо рав ка Јо ки ћа 
у Пре би лов ци ма. У ју ну 1992, Хр ва ти су га те шко оште ти ли па ви ше 
ни је мо гу ће про чи та ти дио тек ста на ње му. Кр сна сла ва Јо ки ћа је 
Ђур ђев дан.

Ђу ра со ви ћи

По Јев ти Де ди је ру, Ђу ра со ви ћи су се у пр вој по ло ви ни 19. ви је ка, из 
Дра че ва, у По по вом по љу, до се ли ли у Ће то љуб /До ње Хра сно/. Ода
тле су се у дру гој по ло ви ни то га ви је ка пре се ли ли у Ко ло јањ, у истом 
кра ју. Уста ше су у ју ну 1941, у Ади код Га бе ле, за јед но са дру гим Ср
би ма из то га кра ја, за кла ли бра ћу Јо ву и Ла за ра Ђу ра со ви ћа. Они су 
си но ви Ми хи ни, а уну ци Јо ви ни. У ло го ру Jасеновац су 1944, уби ли 
њи хо ву мај ку Бо жи цу, удо ву Ми хе. Ла зар је оста вио иза се бе су пру гу 
Ста ну, рођ. Бје ли ца и ћер ку Ма ру. Ста на се по сли је пре у да ла за Ни
ко лу /То до ре вог/ Дра ги ће ви ћа, из Пре би ло ва ца, а са со бом је до ве ла 
и Ма ру. Ма ра се уда ла у Ре чи це, за Ру жи ћа. 

Иза Јо ве оста ла је труд на су пру га Ко ва и син Ми хо ро ђен 1938. 
Ко ва је би ла из Пре би ло ва ца кћи Ђо ке /Аћи мо вог/ Дра ги ће ви
ћа. Ци је ла Ђо ки на по ро ди ца у Пре би лов ци ма је по би је на од уста
ша. Ко ва се по сли је ових стра да ња вра ти ла на ро ди тељ ско има
ње. Са со бом је до ве ла си на Ми ху, а убр зо је у Пре би лов ци ма ро
ди ла дру гог си на, ко ји је као по смр че до био име Јо во, по оцу му
че ни ку. Јо во Ђу ра со вићЛо ло је био пр ви пре би ло вач ки вој ник, 
из ге не ра ци ја ро ђе них по сли је 1941, ка да су стра да ла сва дје ца у се
лу. Ђу ра со ви ћи сла ве Јо вањ дан. Ку ће су им на са мом кра ју се ла, у 
Ћу ко вој љу ти, са ли је ве стра не пу та ко ји во ди пре ма Бре га ви и за се
о ку Гр лић. 

Ре љи ћи

Ре љи ћи су жи вје ли у Пре би лов ци ма пет на е стак го ди на. Ста ро сје ди
о ци су у овом ди је лу Хер це го ви не. По Де ди је ру у Сви та ву су се до
се ли ли на раз ме ђу 18. и 19. ви је ка, из За уш ја, ка ко се зо ве је дан од 
за се о ка Бје ло је ви ћа. Од њих је у Сви та ви би ла ста ри ја са мо јед на ка
то лич ка по ро ди ца, а све дру ге су се до се ли ле по сли је. Ме ђу тим, оне 
су се бр зо умно жи ле та ко да их је по чет ком 20. ви је ка би ло 22 ку ће. 
Ре љи ћи су ви је ко ви ма, до да нас оста ја ли на јед ној ку ћи и јед ној му
шкој гла ви, без об зи ра ко ли ко их се ра ђа ло. Си мо Ре љић, син Стан ка 
и Бо жи це дјев. Бу квић, по ги нуо је 1944, као бо рац НОВЈ, и та ко се 
ње го во до ма ћин ство уга си ло. По ро ди ца Јо ва на /Ву ка но вог/ Ре љи ћа 
до се ли ла се 1942, из Сви та ве у за се лак Гр лић. Са Јо ва ном је до шла 
су пру га му Ма ра /1903–1986/, кћи Ми хе Ек ме чи ћа, си но ви Ву ка шин 
и Ра де, и кће ри Ин ко ни ја, Бо ра и Да ни ца. Тре ћи им син Но ви ца је 
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ро ђен у Гр ли ћу 1945. Ста но ва ли су у ку ћи по ро ди це Бан ђур, чи је су 
ог њи ште уга си ле уста ше 1941. Јо ван је умро по сли је ра та у Гр ли ћу. 
Ву ка шин је умро 1954, у два де се тој го ди ни жи во та, исто у Гр ли ћу. У 
дру гој по ло ви ни пе де сетих го ди на по ро ди ца се пре се ли ла у Ло зни цу 
за се лак Кле па ца. Ода тле су се кра јем се дам де се тих го ди на пре се
ли ли у Та сов чи ће, гдје су на пра ви ли но ву ку ћу. Но ви ца, су пру га му 
Ђур ђа и ста ри ји им син Ву ка шинВу ле уби је ни су 7. ју на 1992, од 
стра не хр ват ских сна га, ко је су им уни шти ле ку ће у Та сов чи ћи ма и 
Ло зни ци. По сли је 2000, мла ђи Но ви чин син Јо ван је об но вио по ро
дич ну ку ћу у Та сов чи ћи ма. На пре би ло вач ком гро бљу, гдје има Ре
љи ћа гроб ни ца, без спо ме ни ка, са хра ње ни су Јо ван, Ма ра и си но ви 
им Ву ка шин и Ра де. Ре љи ћи сла ве Јо вањ дан.

Шу ши ћи

По сли је Дру гог свјет ског ра та у Пре би лов це су се до се ли ле дви је по
ро ди це Шу ши ћа, обе у за се лак Ку ли не. До шли су из се ла Пу сти пу ха, 
ко ји се на ла зе у ју го за пад ном ди је лу оп шти не Љу би ње, из ме ђу се ла 
Бан чи ћи и Об зир. У Пу сти пу си ма има и ло ка ли тет ко ји се зо ве Шу
ши ћа гра ди на. Рај ко /Јев те/ Шу шић се до се лио у Ку ли не, са сво јом 
по ро ди цом, не по сред но иза ра та, у ку ће и на има ње су пру ге Љу би
це /Јо ви не/ дјев. Бу лут, ко јој су сви из по ро ди це стра да ли у ра ту, од 
уста ша. Ђо ко /Пе ре/ Шу шић до се лио се око 1960, са по ро ди цом. Ђо
ко је био оже њен Ђур ђом рођ. Стај чић, са Об зи ра. Са њом је имао 
си но ве Пе ру, Ра ду и Љу бу и ћер ку Јел ку. Пр во су ста но ва ли у ку ћа ма 
Ма ној ла Бу лу та, а за тим су са гра ди ли ку ће и по моћ не про сто ри је на 
ку пље ном има њу, код је зе ра Шкр ка. Ра де је са сво јим си но ви ма ту, 
осам де се тих го ди на про шлог ви је ка, са гра дио но ву и мо дер ну ку ћу. 
До ње га, још бли же Шкр ци, но ве ку ће су са гра ди ли Пе ро и Љу бо, ко
ји ма су ове ку ће слу жи ле за од мор. Све ку ће Шу ши ћа су уни  ште не 
1992. Ра де је об но вио сво ју ку ћу 2002, у ма њим га ба ри ти ма. Шу ши
ћи сла ве Ђур ђев дан.

Ја ху ре

Ја ху ре су ста ри ном из Ри ђа на, ста ре на хи је и сто чар ског пле ме на, на 
про сто ру из ме ђу Гра хо ва и Ри сна. Да нас је то се ло и мје сна за јед ни
ца у оп шти ни Ник шић у Цр ној Го ри. Ри ђа ни су се дав но ра се ли ли, 
под при ти ском окол них цр но гор ских пле ме на. Пре ци Ја ху ра су се 
до се ли ли у се ло Об зир, ко је се на ла зи 7 км од Љу би ња, по ред пу та 
за По по во по ље. Ту су се раз гра на ли, а у но ви је ври је ме су се се ли ли 
у раз не кра је ве. У Пре би лов це се, 1954. го ди не, до се ли ла осмо чла на 
по ро ди ца Ја ху ра. Чи ни ли су је бра ћа Ђор ђо и Мар ко, си но ви Ри сти
ни, њи хо ва се стра Ста на, Ђор ђи на су пру га Са ва, рођ. Круљ – „Кру
љу ша“, са дје цом Ри стом, Ма ром и Бран ком и Мар ко ва же на Јо ка 
рођ. Ек ме чић. Мар ков и Јо кин син Ми лен ко је ро ђен по до се ље њу 
по ро ди це у Пре би лов це. Ку ће и има ње су ку пи ли од Бо ре /Јо ви ног/ 
Бу лу та. Ове ку ће су 1961. го ди не про ши ри ли и ре но ви ра ли. Вре ме
ном су сти ца ли још згра да и има ња па су 1992. го ди не има ли и ку ће 
у Ку ли на ма /Га ји неГу ста гр ма/, ко ја је при па да ла Дра го сла ву Ри
сти ном и у Клеп ци ма, вла сни штво Ра ди во ја Ри сти ног. Кр сна сла ва 
по ро ди це је Ни кољ дан. 
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Оста ле пра во слав не по ро ди це

Из вје сно је да су вре ме ном, у Пре би лов ци ма, ду же или кра ће ври је
ме, жи вје ле и дру ге по ро ди це. Не ке су из у мр ле, а не ке се пре се ли ле. 
По ми ње се да је на мје сту да на шњих На да жди но вих ку ћа ис под Ја
зби не, а из над но ве шко ле, у 19. ви је ку жи вио дио по зна те ста ре по
ро ди це Лој пур. Дру ги го во ре да је ту жи вје ла по ро ди ца Пре ло, ко је 
има у Та сов чи ћи ма и у Љу би њу. И у но ви је ври је ме би ло је по ро ди ца 
ко је су крат ко ста но ва ле у Пре би лов ци ма, као што су Ви до ви ћи, Бр
сти на и Пан тић. 

Му ха ме дан ске по ро ди це у Пре би лов ци ма

До аустро у гар ске оку па ци је у Пре би лов ци ма је жи вје ло и око 10% 
му сли ма на. Ве ћи на их се убр зо по оку па ци ји од се ли ла па их је 1941. 
би ло око 3,5 % у три до ма ћин ства. Ка да су Ср би, кра јем ма ја 1942, 
пред ита ли јан ском офан зи вом из бје гли у љу бињ ски крај, пре би ло
вач ки му сли ма ни су мир но пре шли у Ду бра ве и ви ше се у Пре би
лов ци ма ни су на ста њи ва ли. До та да ни ко од њих ни је стра дао, иако 
је ме ђу њи ма би ло и ви ше окор је лих уста ша и уста шких са рад ни ка, 
од го вор них за ге но цид над пре би ло вач ким Ср би ма.

Шо ше

По ми ње се да Шо ше по ти чу од хри шћан ске по ро ди це Ма рић из Хра
сна. У Пре би лов це су се до се ли ли, вје ро ват но, у 16. ви је ку. До шли су 
из Би во љег Бр да, на ми раз јед не од ћер ки по тур че ња ка Сто ја на Дра
ги ће ви ћаГр бе ше, ко ји ни је имао му шке дје це. Та ко су пре би ло вач
ке Шо ше у крв ном срод ству са Дра ги ће ви ћи ма, по жен ској ли ни ји. 
Има ли су ку ће у цен тру се ла. Дио Шо ша се, по сли је 1878, одсе лио 
у око ли ну Дра ча, у Ал ба ни ји. Ту су сви убр зо по мр ли од ма ла ри је. 
До 1942, у Пре би лов ци ма је би ло јед но до ма ћин ст во Шо ша, чи ји је 
до ма ћин и се о ски мук тар био Му рат. У ври је ме Пр вог свјет ског ра та 
уче ство вао је у де нун ци ја ци ја ма и про го ни ма Ср ба, као при пад ник 
шуц ко ра. Због ово га ни је од го ва рао по сли је ра та јер су по је ди ни Ср
би из Пре би ло ва ца ста ли у од бра ну ком ши је. Му рат за ово ни је уз
вра тио за хвал но шћу 1941. го ди не. Био је глав ни уста шки са ра дник и 
де нун ци јант, од го ва ран за смрт же на и дје це из ком шиј ских му по
ро ди ца На да ждин и Ме дан. Уста шки са рад ник био му је и син Ра
мо. Му ра то ви си но ви Ах мет, Ха лил, Му јо и Ме хо су би ли уста шки 
зло чин ци и кра јем ра та су по ги ну ли као уста ше, за сво ју Не за ви сну 
Др жа ву Хр ват ску. Му ра тов син Сал ко ни је са ра ђи вао са уста ша ма. 
Ње го ва су пру га Не фа је при мјер че сти то сти. Она је кри шом хра ни ла 
не срећ ни ке ко је је, на жа лост, от крио и из дао уста ша ма њен све кар. 
По сли је ра та пре би ло вач ке Шо ше су се на ста ни ле у Че ље ву, али су 
ко ри сти ли и об ра ђи ва ли сво је има ње у Пре би лов ци ма. Ду го вре ме на 
су ту др жа ли и чу ва ли ов це. Пре би лов ча ни су са њи ма би ли у ко рект
ним од но си ма, а са Не фом и ње ним си ном Зул фом у ср дач ним. По
ред Пре би ло ва ца и Би во љег Бр да, Шо ше су жи вје ли и у Ви ши ћи ма и 
Ре чи ца ма. 

Ђу ли ћи

Ђу ли ћи по ти чу од срп ске по ро ди це из Ду бра ва. Би ли су си ро ма шни, 
а ку ћа им је би ла на Кра ва ри ци, на оса ми. И је дан дио Ђу ли ћа се, по 
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аустриј ској оку па ци ји, од се лио у око ли ну Дра ча. И они су ту убр зо по
мр ли. Ха лил Ђу лић се 1941. го ди не по ка зао као че стит чо вјек и до бар 
ком ши ја, ко ји је на хра нио и од уста ша са крио мно ге пре би ло вач ке 
Ср бе. Ње го ва по ро ди ца се 1942. пре се ли ла у обли жње Ре чи це. Има ње 
у Пре би лов ци ма су про да ли осам де се тих го ди на про шлог ви је ка. 

Сти гли ћи

По ти чу из Хра сна, а при ча се да је њи хов ро до на чел ник ода тле бје
жао пред Тур ци ма, ко ји су га сти гли на Кра ва ри ци и ту по тур чи ли, 
дав ши му но во пре зи ме. На сје ве ро и сточ ној стра ни Кра ва ри це су им 
би ле и ку ће, та ко ђе уса мље не. И дио Сти гли ћа се од се лио у око ли ну 
Дра ча и ту са мро од ма ла ри је. Зна се за Оме ра Сти гли ћа, чи ји су си
но ви би ли Ибро и Му јо. Ибро је, у ври је ме уста шких по ко ља мир но 
жи вио у Пре би лов ци ма, не по ка зу ју ћи жа ље ње због стра да ња пре би
ло вач ких Ср ба ко ји ма ни ка кву по моћ ни је пру жио. Му јо се ни је же
нио и стра дао је у ра ту, по сли је од ла ска из Пре би ло ва ца. Сти гли ћи су 
се по сли је ра та на се ли ли у Че ље ву. У Пре би лов ци ма су ко ри сти ли и 
об ра ђи ва ли има ње, др же ћи и ов це. Пре би лов ча ни су би ли у ко рект
ним од но си ма са Ибром, ње го вим си но ви ма Али јом и Сал ком, као и 
њи хо вим по ро ди ца ма.

Зе ло

По ро ди ца Зе ло је има ла ку ће у Са ди ни. По сли је 1878, пре се ли ли су 
се у Сто лац. Ка да се 1857. об на вља ла цр ква у Клеп ци ма, Зе ло се ни је 
про ти вио по ста вља њу зво на, а та да то Тур ци ни су до зво ља ва ли, ако 
су зво на уз не ми ра ва ла не ког му сли ма на, од но сно, ако се зво ња ва чу
ла до ње го ве ку ће.

ЗА КЉУ ЧАК

Про стор Пре би ло ва ца био је на се љен од пре дан тич ких вре ме на до 
да нас. Из ви ше, мо гу ћих, раз ло га не ма по ме на на се ља под овим или 
слич ним на зи вом у Хер це го ви ни, у по зна тим исто риј ским из во ри ма 
ко ји се од но се на сред њи ви јек. Не до ста так исто риј ских из во ра на до
мје шћу је бо га то и ин тере сант но пре да ње, са чу ва но код пре би ло вач
ких по ро ди ца. У ве ли ком ди је лу оно се пот пу но по твр ђу је број ним 
до ка зи ма, а у пре о ста лом ди је лу оно се по ка зу је ре ал но мо гу ћим и 
вје ро ват ним, без про ти вр јеч но сти са исто риј ским чи ње ни ца ма. 

Са до ста вје ро ват но ће, мо же се за кљу чи ти да се, до тур ске оку па ци је 
Хер це го ви не, на про сто ру Пре би ло ва ца на ла зи ло на се ље са дру га
чи јим на зи вом. Мно ге чи ње ни це упу ћу ју да су то мо гли би ти Го ја
но ви ћи, чи ји се на зив са чу вао у то по ни му Го ја нов до, из над ко га је 
то по ним Ку ћи шта са оста ци ма на се ља. Са да шњи на зив се ла би мо гао 
на ста ти у 16. ви је ку, по лич ном име ну При бил/мо гу ћи об лик је и 
Пре бил/ или по ге о граф ским ка рак те ри сти ка ма по ло жа ја на се ља у 
од но су на окол ни ре љеф, као „пре(д)би ло“ или „при би ли се“. 

Дра ги ће ви ћи су срп ска стар је нич ка по ро ди ца у овом кра ју, чи ји су 
ста ри, при је ви ше од 5 ви је ко ва уда ри ли те мељ са вре ме ним Пре би
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лов ци ма и чи ји је атар био њи хо ва ба шти на. Ово и дру ге исто риј ске 
окол но сти и чи ње ни це ука зу ју да су пре ци Дра ги ће ви ћа мо гли има ти 
вла сте о ски по ло жај до до ла ска Ту ра ка у Хер це го ви ну. 

Око 60% свих Пре би лов ча на су Дра ги ће ви ћи, раз вр ста ни у 10 брат
ста ва и то ли ко пре зи ме на. Пре зи ме по ти че од име на Дра гић, ка ко 
се вје ро ват но звао ро до на чел ник Дра ги ће ви ћа, ко ји је жи вио у Пре
би лов ци ма на раз ме ђу 15. и 16. ви је ка. Дру га стар је нич ка по ро ди ца 
у Пре би лов ци ма су Бу лу ти, ко ји су та ко ђе има ли ту сво је ста ре по
сје де. Оста ле по ро ди це су до се ље нич ке, из Љу бињ ског кра ја или из 
окол них мје ста, а мно ге су ту би ле стар је нич ке. Пре ма то ме пре би
ло вач ко ста нов ни штво је дра го цје ни оста так ста рог срп ског ста нов
ни штва не ка да шњег исто риј ског Ху ма. 

Тур ски из во ри, не дво сми сле но, по твр ђу ју да је овај крај ста ра срп
ска зе мља. Од тур ске оку па ци је до да нас, у овом кра ју је при сут
но на сил но мје ња ње вјер ског са ста ва ста но вни штва, ко је про ду ку
је и фор мал ну ет нич ку раз ли чи тост. По сли је, објек тив но, на сил не 
исла ми за ци је, по чет ком 18. ви је ка су у овом ди је лу Хер це го ви не 
жи вје ли пра во слав ни Ср би и му сли ман ско ста нов ни штво, чи је је 
на ци о нал но осје ћа ње би ло тур ско, али је са чу ва ло ма тер њи је зик. 
Од та да на ово под руч је по чи ње ин тен зив но на се ља ва ње уни ја та 
и ка то ли ка из Дал ма ци је. Они од аустроугар ске оку па ци је, по сли
је 1878, при хва та ју хр ват ско на ци о нал но име. По сли је нај у жа сни
јег ге но ци да, у Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској, од 1941–45. и ге но
цид ног ет нич ког чи шће ња у 1992. го ди ни, Ср би су све де ни на број
но бе зна чај ну ма њи ну, у овом ди је лу сво је исто риј ске и ма тич не 
зе мље.
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PREBILOVCI–SETTLEMENTSANDFAMILIES

Prebilovci is the village in Southern Hercegovina, on the banks of river
Neretva,inthemunicipalityofČapljina,cantonHercegovačko-neretvanski,
FederationofB&H.Itlies5kmfromČapljina,35kmfromMostarand
10kmfromMetkovići(Croatia).Thevillageisconnectedbymeansofagood
asphaltroadof3kmwiththehighwayŽupanja–Opuzen.Itissituatedonthe
low,hillyterrainwhichborderswiththeNationalparkHutovoblato(swampy
terrainwithseverallakesandtheriverKrupa)andthebanksoftheriverbeds
ofNeretvaanditstributary,Bregava.
Prebilovciis,unfortunately,moreknownforitsunfortunatefateinthelast
twowars.InAugustof1941,duringthebiggenocideslaughteroftheSerbs
intheIndependentstateofCroatia(NezavisnadržavaHrvatska),theustašas
killedaround820outof1000Serbswholivedinthevillage.Almostallof
the killedwerewomen and children from the village.Most of themwere
slaughtered in the Šurmanačka jama near Medjugorje. In June 1992, the
Croatsdestroyedallthehousesandotherobjectswithminesandfires.After
the pogrom and destruction in June 1992, the reconstruction of the small
numberofthehousesstartedinautumnof1999whichwasfollowedbythe
homecomingofthepre-warinhabitants.
There are two primitive strongholds and tens of tomb places with large
amount of stones piled on it to prove that the village had been peopled
since pre antique times. In ancient times, bordering with the territory of
Prebilovci,therewasanimportantroadoutofwhichremainedabridgeon
Bregava.TherearefamousremnantsoftheearlyChristianholyplacesinthe
nearbyTasovčići(Nereza)andKlepci(nowadaysOrthodoxChurch).Onthe
territoryofPrebilovci,inKuline,wehavetheremainsofthe“tower”from
theMiddleAges.Littlefarther,inGajine,belowthevillagegraveyard,there
arethefoundationsofanother,unknown,objectfromtheMediaevalperiod.
Therearetwonecropolisinthevicinity.One,obviouslyolder,isinthefield
called“Vinogradi”(thevinyards).Itconsistsofabouttengraveswithlarge
stones,partlytreated,withsimpleengraveddecorations.Onehasthesquare
escutcheonwithaswordacrossit.OntheOrthodoxgraveyardinPrebilovci,
thereisanother,certainlyyounger,necropolis,withmoregravestoneswhich
arebetterdecorated.Someofthemareplacedonthegravesevenwiththeland
whilesomeareputonthestonecrypts.Oneofthestoneshasheart-shaped,
reliefcoatofarms,escutcheon,withaswordacrossit.Therearelargestone
crossesandonesthatareengravedinstones.Obviously,theybelongedtothe
familywhichlivedinPrebilovci till theTurkishoccupation.Somesolitary
“stećak”(typeoftombstone)canbefoundonotherlocations,too.
Besides the mentioned necropolis, there are tombs andmonuments dated
from theMiddleAges till present day. There are very precious old stone
monumentswiththeinscriptionsontheChurch-Slavonic.FromtheTurkish
period,itisgoodtomention,theoldbridgeonBregavafromthemid16th
century, twoTurkish graveyards (maybe, partiallymilitary ones, from the
warswiththeVenetians),then,two“čardak”oftheSerbianfamiliesMedić
andSuhić(joint)andEkmečićinGrlić.Thereare,also,oldhuts“dolićuše”...
AlthoughtheterritoryofPrebilovcihadbeensettledsincepreantiquetimes,
therelevanthistoricsourceswhichcovertheperiodof theMiddleAgesin
Herzegovinadonotmentionasettlementunder thesameorsimilarname.
Shortageintheexistenceofsourcesisabundantlycompensatedinrichand
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interestingoralheritagecherishedbythefamiliesofPrebilovci.Ingreatpart,
itisconfirmedbynumerousproofs,andinrestofthecasesitshowsitselfas
realisticallypossibleandprobable,anditdoesnotcontradicthistoricaldata.
It canbe concluded,with a high level of probability, that, till theTurkish
occupationofHerzegovina,ontheteritorryofPrebilovciexistedasettlement
withdifferentname.ManyfactspointtothenameofGojanovićithatexistsin
thetoponym“Gojanovdo”(valleyofGojan)whichissituatedabovetoponym
“Kućišta”with theremainsofasettlement.Nowadaysnameof thevillage
might have derived in 16th century after a personal name, Pribil/possible
variant is Prebil/or after its geographical characteristics of the position of
thevillageinrelationtothesurroundingreliefas“pre(d)bilo”or“pribilise”
whichmeans“packed tightly together”.Many thingspoint to the fact that
thenameofthevillagemighthavespreadfromthenamePribil/Prebil/-Bili,
after one of the three brothersDragićevićiwho lived in Prebilovci in the
transitionalperiodof15thand16thcenturies.
TheDragićevićisareanoldSerbianfamilyinthisareawhosepredecessors,
some5centuriesago,hadputthefoundationsofthemoderndayPrebilovcithe
territoryofwhichwastheirpatrimony.Thisandotherhistoricalcircumstances
anddatapointtothefactthattheforefathersoftheDragićevićiscouldhave
belonged to thenobilityprior to the comingof theTurks inHerzegovina.
Around 60% of the inhabitants of Prebilovci are the Dragićevićis. They
belong to ten brotherhoods and bear the same number of surnames. The
familynamecomesfromthenameDragić,which,probably,wasthename
ofthefounderofthefamilywhohadlivedinthetransitionalperiodof15th
and16thcenturies.ThesecondoldfamilyinPrebilovciaretheBulutswho
alsohadhadtheirestateshere.OtherfamiliesareimmigrantsfromLjubinjski
krajorsurroundingplacesandmanyofthemareoldones.Consequently,the
populationofPrebilovciisapreciousremnantoftheoldSerbianpopulation
of the historical Hum. The Turkish sources, undobtedly confirm that this
territory is the old Serbian land. Since the Turkish occupation, up to the
presentday, there isa forcedchangeof religionwhich formalises itself in
subsequent ethnical difference. Following, objectively speaking, forced
islamisationatthebeginningofthe18thcentury,inthispartofHerzegovina
livedOrthodoxSerbsandaMuslimpopulationwhichnationalfeelingwas
aTurkishonethoughtheypreservedtheirmothertongue.Sincethen,ithas
begunanintensivesettlingoftheuniatesandcatholicsfromDalmatia,who,
aftertheAustroHungarianoccupationin1878acceptedtheCroatiannational
name.After themost terriblegenocide in theIndependentStateofCroatia
(NezavisnadržavaHrvatska)from1941to1945andgenocidecleansingin
1992theSerbsarereducedtotheinsignificantminorityinthispartoftheir
historicalandmainland.
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